Política de Privacidade da Papertech, Lda.

Informação sobre recolha, processamento e uso de dados pessoais
O Tratamento de Dados Pessoais é realizado no estrito cumprimento do Regulamento
Geral de Proteção de Dados (EU) 2016/679, doravante designada por RGPD.

Ao fornecer os seus dados pessoais os Clientes declaram que autorizam e consentem
o tratamento dos seus dados pela PAPERTECH, LDA.com a finalidade de permitir a
contratação entre as partes, bem como para receber informações relativas a produtos e
serviços disponibilizados pela empresa.

A Papertech, Lda. declara e garante que implementou, está dotada e continuará a
implementar as medidas de segurança de natureza técnica e organizacional necessárias
para garantir a segurança dos dados de carácter pessoal que lhe sejam fornecidos
visando evitar a sua alteração, perda, tratamento e/ou acesso não autorizado, tendo em
conta o estado atual da tecnologia, a natureza dos dados armazenados e minimizando
os riscos a que estão expostos.

A Papertech, Lda. garante aos Clientes o exercício dos seus Direitos, nomeadamente:
Acesso à informação: O titular dos dados tem o direito de obter do responsável
pelo tratamento, livremente e sem restrições, com periodicidade razoável e sem
demoras ou custos excessivos, informações sobre os seus dados.
O titular tem o direito de acesso aos dados informatizados que lhe digam
respeito, podendo exigir o direito de conhecer a sua finalidade, nos termos
previstos na lei.
Retificação e Eliminação: Tem o direito de exigir que os dados a seu respeito
sejam exatos e atuais, podendo solicitar a sua retificação.
Oposição: Tem o direito de se opor nalguns casos previstos na lei, a que os
seus dados não sejam objeto de tratamento, por razões ponderosas e legitimas
relacionadas, com a sua situação particular.
Tem o direito de se opor a que os seus dados pessoais sejam comunicados a
terceiros, salvo disposição legal em contrário.
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Portabilidade dos dados: Direito de o titular dos dados solicitar a transferência
da informação para outra entidade responsável pelo tratamento.
Limitação do tratamento: O titular dos dados tem o direito de exigir a limitação
do tratamento

A Papertech, Lda. é responsável pelo tratamento de recolha, de registo, de
organização, de estruturação, de conservação, de utilização, de divulgação por
transmissão, difusão ou qualquer outra forma de disponibilização, de comparação ou
interconexão, de limitação, e de apagamento ou destruição dos Dados Pessoais dos
seus utilizadores, clientes ou potenciais clientes.
Os Dados Pessoais obtidos são incorporados em aplicação informática da Papertech,
Lda.
O acesso à informação em arquivo por parte dos colaboradores da Papertech, Lda.
somente é possível com a inserção de senhas de acesso exclusivas ficando o registo
documentado. As alterações a dados existentes nos arquivos são possíveis ficando um
registo da data e do código de utilizador responsável pela alteração.

Os Dados Pessoais são tratados com o grau de proteção legalmente exigível para
garantir a segurança dos mesmos e evitar a sua alteração, perda, tratamento ou acesso
não autorizado, tendo, sendo o CLIENTE consciente e aceitando que as medidas de
segurança em Internet não são inexpugnáveis. A Papertech, Lda. está dotada de
infraestruturas técnicas de controlo periférico, nomeadamente por antivírus, firewalls de
rede, sistemas de encriptação, circuitos privados e VPN’s que respeitam os requisitos
de segurança. Os Servidores informáticos encontram-se alojados na rede Rivaz
Química, o qual efetua um serviço de proteção de informação digital dos servidores
alojados. O serviço engloba o backup de ficheiros encriptados, a sua conservação e
restore.

A Papertech, Lda. acedendo a qualquer dado pessoal, compromete-se a:
Tratá-los por em conformidade com os requisitos de proteção de dados
aplicáveis, através de medidas de segurança, legalmente exigíveis, de natureza
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técnica e organizacional, que garantam a sua segurança, evitando assim sua
alteração, perda, tratamento ou acesso não autorizado, em conformidade com o
estado da tecnologia em cada momento, a natureza dos dados e os possíveis
riscos a que estejam expostos;
Utilizar ou aplicar os dados exclusivamente com as finalidades devidamente
consentidas;
Certificar-se de que os dados são manejados unicamente pelos trabalhadores
cuja intervenção seja necessária para a prestação do serviço estando os
mesmos obrigados ao dever de sigilo e confidencialidade.
Os Dados Pessoais dos Clientes são conservados durante o prazo necessário ao
cumprimento dos fins a que estes se destinam.
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