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Política de Privacidade  

RESIALENTEJO – Tratamento e Valorização de Resíduos, E.I.M. 

 

1. Âmbito 

Na RESIALENTEJO – Tratamento e Valorização de Resíduos, E.I.M. (RESIALENTEJO EIM) respeitamos a sua privacidade 

e agradecemos a confiança que deposita em nós. Nesta Política de Privacidade explicamos quem somos, para que 

finalidades podemos usar os seus dados, como os tratamos, com quem os partilhamos, durante quanto tempo os 

conservamos, bem como as formas de entrar em contacto connosco e de exercer os seus direitos. 

Os seus dados serão tratados pela RESIALENTEJO EIM, pessoa coletiva número 504895788, com sede na Herdade do 

Montinho, Apartado 6272, 7801-903 Beja. Esta empresa é a responsável pelo tratamento de dados pessoais na 

aceção do Regulamento Geral sobre a Proteção de Dados. 

Para as questões relacionadas com o tratamento dos seus dados pessoais deverá contactar-nos através dos 

seguintes meios: 

Morada: RESIALENTEJO EIM, Herdade do Montinho, Apartado 6272, 7801-903 Beja 

Correio eletrónico: privacidade@resialentejo.pt 

Telefone: 284 311 220 

 

2. Porque precisamos da sua informação? 

A RESIALENTEJO EIM tratará os seus dados pessoais com as seguintes finalidades: 

a) Gestão de clientes e fornecedores: a RESIALENTEJO EIM dedica-se ao tratamento e valorização de resíduos, o 

tratamento dos seus dados é necessário para a prestação de serviços a celebrar entre si e a RESIALENTEJO 

EIM, ou para diligências contratuais a seu pedido.  

b) Envio de informação: a RESIALENTEJO EIM pode utilizar os seus dados com vista ao envio de notícias, 

nomeadamente através de newsletters, ou correio eletrónico com informação sobre a empresa, anúncios e 

concursos ou eventos. Caso não pretenda receber este tipo de informação, pode efetuar o pedido de 

esquecimento do seu endereço de correio eletrónico através da nossa página em 

http://www.resialentejo.pt, ou através de um dos meios já anteriormente referidos. 

c) Recrutamento: por favor consulte a nossa Política de Recrutamento.  

mailto:privacidade@resialentejo.pt
http://www.resialentejo.pt/
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3. Por quanto tempo conservaremos a sua informação? 

A RESIALENTEJO EIM conserva os seus dados pessoais apenas pelo período de tempo estritamente necessário para 

executar a finalidade para a qual os recolheu ou, consoante o caso, até que exerça o seu direito de oposição ou 

direito de apagamento. Decorrido esse período de conservação, a RESIALENTEJO EIM elimina os seus dados 

pessoais. 

 

4. A sua informação será partilhada com outros? 

Os seus dados pessoais poderão eventualmente ser visualizados por empresas subcontratadas pela RESIALENTEJO 

EIM, nomeadamente para o alojamento de página web, servidor de correio eletrónico e assistência remota. 

Estas empresas têm o compromisso de não partilha da informação a que têm acesso através da RESIALENTEJO EIM, 

nomeadamente através de documento escrito, devidamente assinado e autenticado. 

Os seus dados pessoais podem também ser comunicados, no cumprimento da lei, a entidades do Estado, como a 

Autoridade Tributária. 

Para mais informação sobre estas empresas por favor entre em contacto com a RESIALENTEJO EIM através de um 

dos meios já anteriormente referidos. 

 

5. Quais são os seus direitos? 

a) Direito de acesso: o titular dos dados pessoais tem o direito a obter da RESIALENTEJO EIM a confirmação de 

que os dados que lhe digam respeito são ou não objeto de tratamento e, se for o caso, de aceder aos seus 

dados pessoais e aceder às informações previstas na lei. Caso pretenda mais do que uma cópia dos seus 

dados pessoais em fase de tratamento, a RESIALENTEJO EIM poderá sujeitar esse serviço a um pagamento 

de uma taxa pelos custos administrativos. 

b) Direito de retificação: o titular dos dados pessoais tem o direito de obter da RESIALENTEJO EIM, sem demora 

injustificada, a retificação dos dados inexatos ou incompletos que lhe digam respeito. 

c) Direito ao apagamento dos dados (“direito a ser esquecido”): o titular dos dados pessoais tem o direito pedir 

à RESIALENTEJO EIM para apagar os seus dados, sem demora injustificada, e a RESIALENTEJO EIM tem a 

obrigação de apagar os dados pessoais quando se aplique, designadamente, um dos seguintes motivos: 

 Os dados pessoais deixaram de ser necessários para a finalidade que motivou a sua recolha ou 

tratamento; 
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 O titular retirou o seu consentimento para o tratamento de dados (nos casos em que o tratamento é 

baseado no consentimento) e não existir outro fundamento para o referido tratamento; 

 O titular opõe-se ao tratamento e não existem interesses legítimos prevalecentes que justifiquem o 

tratamento; 

d) Direito à limitação do tratamento: o titular dos dados tem o direito de obter da RESIALENTEJO EIM a 

limitação do tratamento, se se aplicar, designadamente, uma das seguintes situações: 

 Contestar a exatidão dos dados pessoais, durante um período que permita à RESIALENTEJO EIM verificar 

a sua exatidão; 

 O tratamento de dados for lícito e o titular dos dados se opuser a que se apaguem os seus dados 

pessoais e solicitar, em contrapartida, a limitação da sua utilização; 

 A RESIALENTEJO EIM já não precisar dos dados pessoais para fins de tratamento, mas esses dados são 

requeridos pelo titular para efeitos de declaração, exercício ou defesa de um direito num processo 

judicial; 

 Se tiver oposto ao tratamento, até se verificar que os motivos legítimos do responsável pelo tratamento 

prevalecem sobre os do titular dos dados.  

e) Direito de portabilidade dos dados: se o tratamento depender do consentimento do titular dos dados e esse 

consentimento tiver sido prestado por meios automatizados, o titular dos dados tem o direito a receber os 

dados pessoais que lhe digam respeito e que tenha fornecido à RESIALENTEJO EIM num formato 

estruturado, de uso corrente e de leitura automática. 

f) Direito de oposição: nos casos em que o tratamento de dados for efetuado para efeito dos interesses 

legítimos prosseguidos pela RESIALENTEJO EIM, ou o tratamento de dados for efetuado para efeitos de 

marketing direto, ou definição de perfis, o titular dos dados pode ainda, a qualquer altura, opor-se ao 

tratamento dos seus dados pessoais. 

 

6. Quais são as condições de utilização da página web? 

a) O utilizador da página web assume ter consciência de que todo o conteúdo da mesma (textos, configurações, 

imagens, grafismo, logótipos, marca e domínio) se encontra protegido por direitos de autor, resultantes da 

propriedade intelectual, traduzida na atividade desenvolvida pela RESIALENTEJO EIM, e abster-se-á de 

praticar quaisquer atos que possam, por qualquer via, lesar ou violar esses mesmos direitos. 

b) 2. A RESIALENTEJO EIM reserva-se ao direito de, sem aviso prévio, adicionar, modificar ou remover as 

informações ou características e conteúdos da página web. 

c) O acesso e a utilização da página web da RESIALENTEJO EIM implicam a aceitação por parte do utilizador 

destas condições. 
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7. Pode revogar o seu consentimento? 

Se o consentimento for legalmente necessário para o tratamento de dados pessoais, o titular dos dados tem o 

direito de retirar consentimento em qualquer altura, embora esse direito não comprometa a licitude do tratamento 

efetuado com base no consentimento previamente dado nem o tratamento posterior dos mesmos dados, baseado 

noutra base legal, como é o caso do cumprimento do contrato ou da obrigação legal a que a RESIALENTEJO EIM 

esteja sujeita. 

Caso pretenda retirar o seu consentimento, pode contactar-nos através de carta, telefone ou do endereço de correio 

eletrónico privacidade@resialentejo.pt. 

 

8. Qual a versão desta Política de Privacidade? 

A presente Política de Privacidade pode ser revista e atualizada, o que será objeto de divulgação através da nossa 

página web. 

A última atualização é de abril de 2018. 

mailto:privacidade@resialentejo.pt

