
 

 

Política de Privacidade 
 
25 de maio de 2018 
 
A Weener Plastics Group B.V., inclusive as suas empresas associadas (doravante: "Weener"), 
compreende e respeita a sua privacidade. 
De acordo com o Regulamento Geral de Proteção de Dados da União Europeia (EU DSGVO), 
queremos informá-lo sobre a nossa Política de Privacidade.     
 
A Weener não vende os seus dados pessoais a terceiros. Esta Declaração de Proteção de 
Dados esclarece de que modo a Weener protege os seus dados pessoais e para que fins os 
usa. 
 
Se tiver perguntas sobre esta Declaração de Proteção de Dados, dirija-se a nós. Pode 
encontrar os dados de contacto no fim desta declaração. 
 

Quais são os dados que nós recolhemos e tratamos? 
Dados pessoais são todas as informações referentes a uma pessoa singular identificada ou 
identificável, tais como o nome, os dados de permanência, o endereço de e-mail e o número de 
telefone. A Weener trata estas informações unicamente no âmbito da sua relação comercial com a 
empresa para a qual trabalha ou presta serviços.  

 
1) Clientes, relações e fornecedores 
Os seus dados pessoais são processados para chegar a um acordo ou para realizar atividades 
acordadas relacionadas com produtos ou serviços da Weener, e para preservar as relações daí 
resultantes, inclusive as atividades para ampliar a base de clientes. Um processamento desse tipo é 
necessário ao interesse legítimo traçado pela Weener.  
 
Os seus dados pessoais só serão armazenados pelo tempo realmente necessário. Os dados 
pessoais são armazenados durante um período máximo de dois anos após a conclusão da relação 
comercial, a não ser que a lei preveja um armazenamento mais prolongado.  
 
2) Newsletter 
A Weener informa, através de uma newsletter enviada por e-mail, os seus clientes sobre as 
evoluções atuais. Os respetivos processamentos de dados no âmbito das subscrições da newsletter 
são necessários aos nossos legítimos interesses de acordo com o art.º 6 (1) (f) do DSGVO. Pode 
facilmente cancelar esta Newsletter se clicar no link "Cancelar" no e-mail recebido ou se nos enviar 
um e-mail.  
 

3) Registo dos visitantes e segurança com câmaras.  

Se quiser visitar uma das nossas delegações, é solicitado o preenchimento do nosso formulário 

para o registo de visitantes. Esse registo é necessário para saber quem se encontra no edifício no 

caso de uma situação de emergência. O registo de visitantes é eliminado no fim de cada dia, a não 

ser que o seu armazenamento seja legalmente imposto. 

Em algumas delegações, a Weener instalou câmaras. Estas câmaras foram instaladas com a 
finalidade de proteger a nossa propriedade e de registar possíveis incidentes. A localização das 
câmaras está visivelmente identificada.  As gravações das câmaras são guardadas por um período 
máximo de 4 semanas ou até ter sido processado um incidente que tenha ocorrido. Um 
processamento desse tipo é necessário ao interesse legítimo traçado pela Weener.  

 
Terceiros 
A Weener não disponibiliza dados pessoais a outras empresas ou entidades, a não ser que isso 
seja necessário para prestar o seu serviço ou se lhe for legalmente imposto. Nós estabelecemos 
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com as empresas, às quais nós disponibilizamos dados pessoais, acordos para assegurar a mesma 
proteção e sigilo dos seus dados pessoais.  
 
Se decidir disponibilizar-nos dados pessoais, nós podemos transmiti-los às nossas empresas 
associadas e filiais ou a terceiros além-fronteiras de acordo com a legislação, bem como transmitir a 
sua jurisdição para outras jurisdições. A Weener aplica, em primeiro lugar, as cláusulas contratuais 
tipo da União Europeia relativamente à transferência de dados da União Europeia para países fora 
do Espaço Económico Europeu. 
 

Links 

A página de internet pode conter links para outras páginas de internet. Note que nós não somos 
responsáveis pelo conteúdo nem pelas práticas da proteção de dados de outras páginas de internet. 
Recomendamos aos nossos utilizadores que tenham isso em mente quando saem da nossa página 
de internet e que leiam a Política de Privacidade das outras páginas de internet que recolhem dados 
pessoais. Esta Política de Privacidade aplica-se aqui aos dados pessoais que são recolhidos pela 
Weener Plastics.  
 

Cookies 
A nossa página de internet usa cookies. O tratamento de dados através da utilização de cookies é 
necessário aos nossos legítimos interesses, ao abrigo do art.º 6 (1) (f) DSGVO. Um cookie é um 
fragmento de dados, que é armazenado no disco rígido de um utilizador e que contém informações 
sobre o utilizador. As seguintes informações explicam os cookies que nós usamos na nossa página 
de internet e para que fim os usamos. 
 
Google Analytics  
A Weener usa o Google Analytics, um serviço de análise de publicidade da Google Inc. ("Google"). 
Neste contexto, a nossa página de internet é analisada para p. ex. contar o número de visitantes da 
página de internet e para determinar quais as páginas que são mais frequentemente visitadas. 
Desse modo, estamos em condições de melhorar a nossa página de internet e os nossos serviços. 
O Google Analytics usa cookies para proceder a análises e para prestar apoio técnico. Nós 
estabelecemos um acordo de tratamento de dados com a Google, no qual desativamos a opção 
"Partilhar dados" para fins próprios da Google. Dos dados armazenados fazem p. ex. parte o seu 
endereço de IP (do qual se removeu o último octeto), a quantidade de páginas visitadas, a hora e a 
duração da sua visita, o seu local, a origem (página de internet anteriormente visitada), o tipo de 
hardware e software utilizado, se é um visitante repetente e o seu percurso de navegação. Os 
dados recebidos são transmitidos à Google e por esta armazenados nos servidores nos EUA, um 
país que não oferece um nível de proteção de dados como o da União Europeia. Isto significa que 
nós não usamos outros serviços da Google associados aos cookies do Google Analytics. 
 
Pode ativar ou desativar os cookies se alterar as configurações no seu navegador. Pode consultar 
www.allaboutcookies.org. para saber mais sobre como pode fazer isso e para obter mais 
informações sobre os cookies. 
 

Segurança 
A Weener tomou medidas técnicas e organizacionais adequadas para proteger os dados pessoais 
contra furto ou qualquer outra forma de tratamento ilegal.  

 
Alterações a esta Declaração de Proteção de Dados 
A Weener reserva-se o direito a alterar, a qualquer momento, esta Declaração de Proteção de 
Dados. Estas alterações são publicadas na página de internet da Weener. A versão mais atualizada 
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encontra-se na nossa página de internet. Recomendamos que verifique regularmente se a nossa 
página de internet apresenta alterações nesse sentido.  
 

Direito a informação e retificação 
Tem o direito de exigir ser informado sobre os dados pessoais recolhidos e pode, a qualquer 

momento, cancelar o seu consentimento para tratamento de dados. Tem o direito de exigir a 

correção de dados pessoais incorretos e/ou ilegais armazenados. 

 

Tem ainda o direito de cancelar o respetivo tratamento de dados com base em motivos referentes à 

sua situação especial ou, de um modo geral, referentes a medidas relacionadas com o marketing 

direto.   

 

Se tiver perguntas, sugestões ou queixas sobre o tratamento dos seus dados pessoais, pode dirigir-
se sempre a nós (assunto "Proteção de Dados"): 
E-mail: group@wppg.com 
Fax: +31 318 749749 
E-mail: Frankeneng 53, 6716 AA Ede, Países Baixos. 
 

Entregar reclamação 
Se for da opinião que a Weener não o está a ajudar da forma mais adequada e se acha que os seus 
dados pessoais não estão a ser tratados de acordo com a lei, tem o direito de entregar uma 
reclamação à Weener ou às autoridades nacionais. Nos Países Baixos, a autoridade competente é 
"Autoriteit Persoonsgegevens" 
 

Dados de contacto 
Se tiver dúvidas, entre em contacto com:  
 
Weener Plastics Group B.V.     
Frankeneng 53    
6716 AA Ede 
Países Baixos 
group@wppg.com    
 
 

  


