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POLÍTICA DE TRATAMENTO E PROTEÇÃO DE DADOS PESSOAIS 

 

Através da presente Política de Tratamento e Proteção de Dados Pessoais a SEW-EURODRIVE 

PORTUGAL pretende dar a conhecer as regras gerais de tratamento de dados pessoais, os 

quais são recolhidos e tratados no estrito respeito e cumprimento do disposto na legislação de 

proteção de dados pessoais em vigor em cada momento, nomeadamente no Regulamento 

(UE) 2016/679 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 27 de abril de 2016 ("RGPD"). 

A SEW-EURODRIVE PORTUGAL respeita as melhores práticas no domínio da segurança e da 

proteção dos dados pessoais, tendo para o efeito tomado as medidas técnicas e organizativas 

necessárias por forma a cumprir o RGPD e garantir que o tratamento dos dados pessoais é 

lícito, leal, transparente e limitado às finalidades autorizadas. 

A SEW-EURODRIVE PORTUGAL está empenhada na proteção e confidencialidade dos dados 

pessoais, tendo adotado as medidas que considera adequadas para assegurar a exatidão, 

integridade e confidencialidade dos dados pessoais, bem como todos os demais direitos que 

assistem aos respetivos titulares. 

As regras previstas nesta Política de Tratamento e Proteção de Dados Pessoais complementam 

as disposições, em matéria de proteção e tratamento de dados pessoais, previstas nos 

contratos celebrados, assim como as regras previstas nos termos e condições que regulam a 

oferta dos diversos produtos e serviços e que se encontram devidamente publicitadas no 

website da SEW-EURODRIVE PORTUGAL. A presente política tem como âmbito de aplicação o 

tratamento de dados pessoais de colaboradores, clientes, fornecedores e parceiros. 

Para os devidos efeitos, Dados Pessoais são qualquer informação, de qualquer natureza e 

independentemente do respetivo suporte, incluindo som e imagem, relativa a uma pessoa 

singular identificada ou identificável. É considerada identificável a pessoa singular que possa 

ser identificada, direta ou indiretamente, designadamente por referência a um nome, número 

de identificação, dados de localização, identificadores por via eletrónica ou a um ou mais 

elementos específicos da sua identidade física, fisiológica, genética, mental, económica, 

cultural ou social. 

A entidade responsável pelo tratamento dos dados pessoais é a: 

SEW-EURODRIVE PORTUGAL, Lda 
Av. Fonte Nova, 86 
3050-379 Mealhada 
231 209 670 

protecaodedados@sew-eurodrive.pt 

 

1) Âmbito de aplicação 

A SEW-EURODRIVE PORTUGAL respeita as normas legais relativas à proteção de dados 

pessoais dos seus colaboradores, clientes, fornecedores e parceiros, designadamente das que 

dimanam de disposições legais nacionais e comunitárias e deliberações da Comissão Nacional 
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da Proteção de Dados (CNPD). Os dados pessoais poderão ser processados e armazenados, 

total ou parcialmente, por meios automatizados ou não automatizados. 

 

2) Dados pessoais de clientes, fornecedores e parceiros de negócio 

O tratamento de dados pessoais de clientes, fornecedores e parceiros de negócio decorre quer 

do conteúdo contratual, quer do cumprimento de obrigações legais, perante as entidades 

oficiais, com acesso limitado devidamente justificado nos termos da lei e, em qualquer caso, 

justificado com a salvaguardada confidencialidade. 

 

2.1) Finalidade do tratamento de dados pessoais clientes, fornecedores e parceiros de 

negócio 

Os dados pessoais de clientes, fornecedores e parceiros de negócio poderão ser recolhidos e 

tratados pela SEW-EURODRIVE PORTUGAL no âmbito da execução da relação contratual, para 

utilização e faturação dos serviços. 

 

2.2) Categorias de dados pessoais a recolher 

Para as finalidades acima referidas, a SEW-EURODRIVE PORTUGAL poderá recolher e tratar os 

dados pessoais, bem como o original e cópias autorizadas dos respetivos documentos em que 

se incluam, nas seguintes categorias: 

a) Dados de identificação: nome, data de nascimento ou idade, sexo, nacionalidade, 

endereço, número de telefone/telemóvel, endereço eletrónico; 

b) Dados relativos à atividade profissional: Curriculum Vitae, funções, endereço eletrónico 

profissional; 

c) Dados relativos a retribuições: valores, descontos, dados de identificação bancária para 

efeitos de pagamento; 

d) Outros dados: outros dados pessoais relacionados com a atividade e prestação profissional. 

 

2.3) Prazo de conservação de dados  

Os dados necessários para a execução do contrato ou faturação dos serviços serão 

conservados nos termos dos prazos legais em vigor, após cessação da relação laboral. 

 

2.4) Destinatários dos dados 

2.4.1 – São destinatários dos dados: 

a) As entidades a quem os dados devam ser comunicados por força de disposição legal ou a 

pedido do titular dos dados; 

b) As instituições financeiras que gerem as contas da entidade destinadas ao pagamento da 

retribuição e qualquer entidade à qual tenham sido atribuídas funções no âmbito da finalidade 

da relação contratual; 

2.4.2 - As entidades externas (subcontratadas) a quem, no âmbito da presente política, sejam 

facultados dados pessoais dos clientes, fornecedores e parceiros de negócio, ficam sujeitas em 

termos contratuais ao cumprimento das obrigações legais em matéria de proteção de dados 

que são imputadas ao responsável pelo tratamento de dados. 

 

3) Utilização do website 

Verificar Informação e Proteção de Dados inserida na página da SEW-EURODRIVE PORTUGAL 

Portugal. 
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4) Direitos dos titulares de dados pessoais 

Os titulares dos dados pessoais gozam, em conformidade com a lei, dos direitos de 

informação, acesso e de retificação, de oposição e de esquecimento dos seus dados pessoais. 

Para o exercício do direito de acesso, têm de apresentar, por escrito, o pedido ao responsável 

da entidade, sujeito a eventual pagamento de taxa adequada, através do seguinte contacto: 

 

 

SEW-EURODRIVE PORTUGAL 

protecaodedados@sew-eurodrive.pt 

 

5) Disposições finais 

No âmbito das obrigações em matéria de proteção de dados pessoais, a SEW-EURODRIVE 

PORTUGAL, individualmente ou em conjunto com outra (subcontratada), ao determinar as 

finalidades e os meios de tratamento dos dados é o responsável pelo tratamento e, nessa 

medida, assegura que: 

a) Os dados pessoais são recolhidos para finalidades determinadas, explícitas e legítimas e não 

são posteriormente tratados de forma incompatível com as finalidades de recolha; 

b) Apenas são recolhidos dados pessoais adequados, pertinentes e não excessivos 

relativamente às finalidades da recolha; 

c) Os dados pessoais recolhidos são exatos e atualizados; 

d) Os dados pessoais apenas são conservados durante o período necessário para a 

prossecução das finalidades de recolha/tratamento indicadas; 

e) Existem medidas técnicas e organizativas adequadas para proteger os dados pessoais; 

f) São disponibilizadas ao titular de dados pessoais todas as informações relacionados com o 

tratamento efetuado, concedendo-lhe o direito de acesso, retificação e esquecimento dos seus 

dados, bem como a oposição ao tratamento, nos termos da lei; 

g) Sempre que exigível é obtido o consentimento do titular para o tratamento dos dados. 

 

6) Vigência 

A presente Política de Tratamento e Proteção de Dados Pessoais entra em vigor a 25 de maio 

de 2018. 

 

DISCLAIMER: Linguagem inclusiva 

Porque entendemos que as nossas preocupações no plano da igualdade de oportunidades 

estão amplamente refletidas nos nossos valores organizacionais e são do conhecimento 

generalizado dos colaboradores, consideramos que a exclusão da linguagem inclusiva neste 

documento em nada prejudica as políticas e práticas da organização. 

 

 Mealhada, 23 de maio de 2018 

23/05/18

X

Assinado por: Saraiva Nuno  

MGD 
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