
Política de privacidade da Symbioplas-Serviços de Engenharia Industrial Lda. 

 

Nos termos de Regulamento Geral de Proteção de Dados (RGPD) a Política de Privacidade explica o que 
fazemos com os seus dados pessoais e/ou empresariais. Explica de que modo recolhemos, utilizamos e 
tratamos os dados pessoais e/ou empresariais no decurso das nossas atividades e da interação dos 
visitantes do nosso website. 

Este site é da responsabilidade da sua proprietária, Symbioplas-Serviços de Engenharia Industrial Lda. 
(doravante designada por Symbioplas Lda.), com sede em Portugal e sujeito á legislação portuguesa, 
europeia e internacional aplicável. Este site pode ser acedido a partir de vários países do mundo, onde 
pode vigorar legislação com regras diferentes das aplicáveis em Portugal, mas sendo sempre aplicável a 
legislação portuguesa e/ou europeia. 

Para as questões relacionadas com o tratamento dos seus dados pessoais e/ou empresariais poderá 
contactar o Encarregado de Proteção de Dados através de: 

Morada: 

Symbioplas-Serviços de Engenharia Industrial Lda. 

Rua Dr. António Manuel Gamito, 23A  

2900-056 SETÚBAL 

Telefone: +351 969 369 109 

O website utiliza software do construtor de sites “WordPress”, sendo o conteúdo da responsabilidade da 
Symbioplas Lda. Todos os documentos, textos, imagens e informações disponibilizadas são propriedade 
da Symbioplas Lda ou dos seus parceiros comerciais representados pela Symbioplas em Portugal e 
encontram-se protegidos por leis e direitos de autor nacionais e internacionais. 

O site não pode ser totalmente ou parcialmente reproduzido, duplicado, copiado, ou explorado para fins 
comerciais ou outros sem prévia autorização escrita da Symbioplas Lda. 

Está proibido e vedado o estabelecimento de ligações a este site sem prévia autorização escrita da 
empresa Symbioplas Lda. 

A marca Symbioplas é uma marca registada. Não é permitido o uso desta marca, assim como o logotipo e 
a denominação comercial sem autorização prévia emitida em documento escrito pela Symbioplas Lda. 

Ao visitar o site e ao enviar-nos mensagens de e-mail utilizando o formulário existente, está a comunicar 
connosco por via eletrónica e a aceitar receber mensagens e comunicações da nossa empresa pelo mesmo 
meio de comunicação ou outros. Ao fornecer-nos os seus dados de contacto, designadamente nome e 
email, está a aceitar a nossa política de privacidade. 

Caso seja um candidato a uma oportunidade de emprego e/ou prestação de serviços, precisamos 
proceder a recolha de alguns dados pessoais, necessários apenas para este fim. Os dados são protegidos, 
guardados, o seu acesso limitado ao fim a que se destina; os dados não são transacionados, vendidos ou 
fornecidos a entidades externas, salvo aqueles dados necessários às instituições públicas (p.ex. Segurança 
Social, ACT, DGCI, seguradoras, bancos, autoridades judiciais,). 

Enquanto titular dos seus dados pessoais, é-lhe garantido um conjunto de direitos em relação aos seus 
dados pessoais e ao modo como são tratados, tais como:  direito de oposição, direito de informação, 
direito de acesso, direito de retificação, direito de limitação, direito de apagamento, direito de 
portabilidade, direito de reclamação, direito de retirar o seu consentimento e direito de não estar ou ser 
sujeito a decisões baseadas em processos automatizados que produzam efeitos legais ou outros efeitos 
significativos. 



O direito ao esquecimento é garantido, quer seja por pedido expresso de alguém ou alguma entidade, ou 
por que a nossa empresa deixou de estabelecer relações comerciais ou outro tipo de relações. 

Caso seja um cliente, precisamos recolher e utilizar informação no âmbito da nossa prestação de serviços 
ou fornecimento de produtos, formalização de contratos ou outras soluções. 

Caso seja um fornecedor, necessitamos de alguma informação necessária ao estabelecimento de relações 
comerciais de compra de serviços e/ou produtos. 

A Symbioplas Lda trata e conserva os seus dados pessoais ou empresariais conforme as finalidades a que 
se destinam. Existem casos em que a lei obriga ao tratamento e conservação dos dados por um período 
mínimo, designadamente por 10 anos os dados necessários para informação à Autoridade Tributária para 
efeitos contabilísticos ou fiscais. 

Sempre que não exista uma obrigação legal específica, os dados serão tratados apenas pelo período 
necessário para o cumprimento das finalidades que motivaram a sua recolha e preservação. 

A Symbioplas Lda não garante que este website, os servidores onde está alojado ou mensagens estejam 
isentos de vírus ou outros elementos prejudiciais, pelo que não pode ser responsabilizada por quaisquer 
danos, diretos ou indiretos, acidentais ou colaterais que resultem da utilização e consulta do nosso 
website. Da nossa parte utilizamos todos os meios tecnologicamente possíveis, disponíveis e 
economicamente viáveis de modo a tentar evitar os problemas citados. De referir, o website está alojado 
em servidores seguros e protegidos, assim como os sistemas informáticos utilizados recorrem a sistemas 
de firewalls antivírus, recentes e diariamente atualizados. São efetuados frequentemente backups de 
todos os sistemas. Todos os sistemas estão protegidos por sistemas de limitação de acessos e medidas de 
segurança organizativa. 

A ligação entre o utilizador (computador ou dispositivo móvel do visitante) e o nosso website é efetuada 
através do protocolo SSL/HTTPS (ligação encriptada). O protocolo é utilizado para proteger a transmissão 
de dados confidenciais e/ou a interceção maliciosa da ligação por terceiros. 

As nossas medidas de segurança são continuamente melhoradas relativamente às medidas da versão 
anterior. 

Os “cookies” podem ser usados em algumas páginas do nosso site. Os “cookies” são pequenos ficheiros 
de texto armazenados no seu computador ou dispositivo móvel, que possibilitam proporcionar uma 
experiência de navegação mais personalizada e rápida no website. 

 Enquanto visitante do site acedemos e recolhemos informação estatística relativa à utilização do site, de 
forma anónima através do Google Analytics. 

Se a utilização de “cookies” o/a preocuparem, muitos browsers permitem rejeitá-los.  

 

A Symbioplas-Serviços de Engenharia Industrial Lda. reserva-se o direito de modificar ou alterar a 
presente Declaração em qualquer altura. Estas medidas serão revistas sempre que existam novas 
exigências legais e/ou estejam em causa novos desenvolvimentos e/ou melhorias tecnológicas. Por isso 
sugerimos a consulta frequente da nossa política de privacidade. 
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