
A RECICLAUREANO - GESTÃO DE RESÍDUOS, LDA cumpre o disposto na legislação de 
proteção de dados pessoais em vigor, nomeadamente o Regulamento Geral de 
Proteção de Dados (RGPD) da União Europeia 2016/679, do Parlamento Europeu e do 
Conselho, de 27 de abril de 2016 – RGPD, tendo para o efeito tomado as medidas 
técnicas, informáticas e organizativas necessárias para cumprir o RGPD e garantir que 
o tratamento de dados é lícito, leal, transparente e limitado às �nalidades autorizadas.

Âmbito: esta política de privacidade aplica-se a todos os dados pessoais recolhidos, via presencial, 
telefónica e pelo e-mail institucional da nossa empresa.

Finalidades do tratamento: os dados recolhidos são necessários para dar resposta a potenciais negócios e 
recolhas de resíduos. Destinam-se ao processamento e informação das partes interessadas. 
Otimização web: não procedemos a recolhas de dados através de formulários web.

Marketing: não efetuamos campanhas de Marketing.

Newsletter: não enviamos newsletters.

Período de retenção: conservamos os dados apenas durante o período que for necessário no âmbito da 
�nalidade para a qual estes foram recolhidos, sendo os mesmos apagados após esse período ou a pedido 
expresso do titular dos dados. São ainda eliminados os dados cuja retenção ultrapasse o prazo legal de 
retenção, de acordo com a legislação nacional vigente para cada situação.
Envio de candidaturas espontâneas ou currículos por e-mail, correio normal / eletrónico ou entregues 
em mão: só serão aceites se se �zerem acompanhar de consentimento especí�co para o efeito. Caso 
contrário, os dados constantes serão destruídos e não serão guardados. Os dados pessoais, para este �m, 
serão conservados por um período máximo de 1 ano.
Consentimento: ao consentir nesta Política de Privacidade, está a dar permissão para processar os seus 
dados pessoais especi�camente para os �ns identi�cados e selecionados.  
Se o consentimento for legalmente necessário para o tratamento de dados pessoais, o titular dos dados 
tem o direito de retirar o seu consentimento em qualquer altura.

Para revogar o seu consentimento, pode contactar-nos através de carta ou do endereço de e-mail: 
geral@reciclaureano.pt

A partir de que idade o Utilizador pode aceder aos nossos produtos e serviços?
O site RECICLAUREANO – GESTÃO DE RESÍDUOS, LDA. não se destina a menores de 18 anos. Ao aceitar a 
presente Política de Privacidade, o Utilizador declara e garante que é maior de 18 anos.

Transferências internacionais de dados: não será realizada qualquer transferência internacional de dados.
Direitos dos utilizadores: em qualquer momento, enquanto a RECICLAUREANO - GESTÃO DE RESÍDUOS, 
LDA possuir ou processar os dados pessoais, todos os utilizadores podem, em qualquer momento, 
exercer os seguintes direitos:

• Direito de acesso – direito a solicitar uma cópia das informações que temos sobre si;
• Direito de Reti�cação - direito de corrigir os dados que considere imprecisos ou incompletos;
• Direito de ser esquecido - pode pedir que os dados que temos sobre si sejam apagados de todos os 
nossos registos;
• Direito à limitação de processamento – quando determinadas condições se aplicam para ter o direito de 
restringir o processamento;
• Direito de portabilidade - direito de ter os seus dados e que os mesmos sejam transferidos para outra 
organização;

• Direito de oposição - direito de se opor a certos tipos de processamento;
• Direito de se opor ao tratamento individual automatizado, incluindo a de�nição de per�l.
 

Os direitos acima poderão ser exercidos, através do endereço de email geral@reciclaureano.pt ou através 
de carta registada para o nosso endereço postal:
 
RECICLAUREANO - GESTÃO DE RESÍDUOS, LDA.
Rua Quinta da Lagoinha, n.º 502
Fontainhas
2430-179 Marinha Grande

Que medidas de segurança temos implementadas?
A RECICLAUREANO, GESTÃO DE RESÍDUOS – LDA. empenha-se em manter os seus dados seguros, sendo 
que empregamos medidas de segurança apropriadas para assegurar que a proteção dos seus dados 
pessoais e impedir o acesso a pessoas não autorizadas. 

Submetemos os nossos sistemas e políticas de segurança a análises periódicas de forma a garantir que os 
dados estão seguros e protegidos. No entanto, a transmissão de informação através de Internet não é 
completamente segura e não podemos garantir absolutamente a segurança da informação transmitida 
através do nosso sítio.

Respeitamos também a con�dencialidade da sua informação. Como tal, não vendemos, distribuímos ou 
de qualquer outro modo disponibilizamos comercialmente a sua informação a qualquer terceiro. A 
empresa assume o compromisso de manter a sua informação con�dencial de acordo com esta Política de 
Privacidade e legislação aplicável.

Utilização de cookies: a nossa página web não utiliza cookies.

Modi�cação da Política de Privacidade: a RECICLAUREANO – GESTÃO DE RESÍDUOS, LDA. poderá modi�-
car a sua Política de Privacidade, de acordo com a legislação aplicável em cada momento. Em todo o 
caso, qualquer modi�cação da Política de Privacidade será devidamente noti�cada ao Utilizador para 
que seja informado sobre alterações realizadas no tratamento dos seus dados pessoais e, caso a legisla-
ção aplicável assim o exija, o Utilizador possa outorgar o seu consentimento.
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