Política de Privacidade

Bem-vindo à nossa loja virtual!

Para lhe conseguirmos entregar a sua refeição, precisamos de recolher alguns dados pessoais.
A presente Política de Privacidade explica-lhe que dados pessoais teremos de recolher para esse
efeito, até quando os iremos manter e os direitos que tem, enquanto titular desses dados.
Sugerimos por isso que leia atentamente a presente Política e caso tenha qualquer dúvida ou
necessite de qualquer esclarecimento, entre em contacto com a Padaria Portuguesa, por uma
das várias vias que lhe disponibilizamos no final da presente Política.
1. As informações que recolhemos e como as usamos
Recolhemos apenas os dados pessoais que são essenciais para registar o seu pedido, gerir o
processamento da encomenda, entregar-lhe a sua refeição ou para o contactar no seguimento
do seu pedido.
No decurso do seu processo de encomenda, iremos solicitar-lhe as seguintes informações:
•
•
•
•
•

Nome,
Telefone,
Morada entrega,
E-mail e
Numero de Identificação Fiscal (caso tenha optado por fatura com NIF).

2. Fundamento jurídico para o tratamento dos seus dados
O tratamento dos seus dados pessoais é fundado na necessidade para a prestação do serviço
que nos solicitou e no cumprimento de obrigação legal.
3. Transferência internacional de dados e comunicação a terceiros
Não transferimos os seus dados pessoais para outros países. Nunca partilharemos os seus dados
com terceiras entidades para finalidades distintas daquelas que constam da presente Política de
Privacidade. Recorremos a um prestador de serviços externo que nos disponibiliza uma solução
de pagamento com cartões, para conseguir processar e validar o pagamento da sua encomenda,
estando todos os nossos fornecedores legalmente proibidos e contratualmente impedidos de
utilizar os seus dados para qualquer outra finalidade.
4. Período de retenção
Os seus dados pessoais serão mantidos pelo período de tempo necessário para a execução do
seu pedido e para cumprimento das nossas obrigações legais.
5. Direitos dos Titulares dos Dados
Enquanto titular dos dados recolhidos, tem os seguintes direitos:
•

Direito de acesso, retificação ou apagamento;

•
•
•
•

•

Direito à restrição do tratamento de dados;
Direito de se opor ao tratamento de dados;
Direito à portabilidade de dados;
Direito de retirar o consentimento para o tratamento a qualquer momento, sem
comprometer a legalidade do processamento realizado com base no consentimento
anteriormente dados;
Direito de apresentar uma queixa à Comissão Nacional de Proteção de Dados.

Para exercício dos direitos de acesso, retificação e eliminação de Dados Pessoais, deverá enviar
uma comunicação escrita para dadospessoais@apadariaportuguesa.pt.
Em determinadas circunstâncias o exercício de alguns destes direitos, poderá resultar na
impossibilidade de a Padaria Portuguesa lhe conseguir fornecer o serviço pretendido. Teremos
o cuidado de o informar, sempre que o exercício de algum destes direitos, torne impossível a
prestação do nosso Serviço.
6. Contactos
Responsável pelo Tratamento: Padaria Portuguesa CQ – Atividades Hoteleiras, Lda. com
número de identificação de pessoa coletiva 509.323.065
Sede: Rua Barata Salgueiro, n.º 30, 2.º direito, em Lisboa
e-mail: dadospessoais@apadariaportuguesa.pt

