POLÍTICA DE PRIVACIDADE E PROTEÇÃO DE DADOS
A Heliroma Plásticos, S.A. preza a confiança de todos os seus clientes e demais parceiros,
razão pela qual sempre assumiu o compromisso de assegurar o respeito pela sua
privacidade.
Com este propósito, e para efeito do rigoroso cumprimento das novas regras relativas à
proteção de dados, introduzidas pelo novo Regulamento de Proteção de Dados Pessoais
- o qual entrará em vigor a 25 de Maio próximo - temos vindo a fortalecer as medidas
necessárias para um tratamento seguro e confidencial de qualquer informação pessoal
que partilhem connosco.
Assim, no que concerne ao tratamento de dados pessoais dos nossos clientes e demais
parceiros, a Heliroma assegura que os dados eventualmente fornecidos serão tratados
de acordo e em respeito com a legislação aplicável e em vigor e de forma segura e
confidencial.
Informamos ainda que os dados comunicados ou que venham a ser fornecidos à
Heliroma serão primordialmente utilizados para efeito do cumprimento de regras legais
decorrentes de qualquer relação comercial (tal como faturação de fornecimento de
bens/serviços) e comunicações de natureza comercial.
Segue abaixo os princípios que compõem a nossa política de tratamento de dados
pessoais, com referência aos dados que recolhemos, fins para os quais são utilizados,
tempo de conservação e direitos que assistem aos respetivos titulares (designadamente,
o direito de informação, direito à eliminação parcial ou total, correção e alteração de
dados).

1. RECOLHA E USO DE DADOS PESSOAIS
1.1. Com vista ao exercício da sua atividade comercial e para efeito de contacto com os
seus clientes e demais parceiros, a Heliroma recolhe, mediante autorização dos
respetivos titulares, dados de natureza pessoal, prestados voluntariamente por pessoas
singulares, sob qualquer forma, nomeadamente: nome; país de origem; número de
identificação fiscal; morada; endereço de e-mail e contacto telefónico.
1.2. Os dados acima identificados são recolhidos e tratados com o propósito da sua
utilização adequada e compatível com o correto e necessário desenvolvimento da
atividade comercial da Heliroma e por questões legais e funcionais inerentes ao
fornecimento dos seus bens e/ou serviços.
1.3. Os dados pessoais recolhidos podem ser usados para os seguintes fins:
Comunicações tendo em vista a prestação de informação relativa à atividade da
Heliroma e respetivos bens e serviços; encomendas; comunicações tendo em vista a
concretização de contratos; qualquer tipo de comunicações/questões respeitantes a
contratos em curso; faturação; ações promocionais e de marketing direto - incluindo
mensagens festivas - e para efeito de qualquer comunicação ou contacto que se afigure
necessário no âmbito de relação comercial estabelecida entre a empresa e o Titular dos
Dados.
2. CONFIDENCIALIDADE, SEGURANÇA E CONSERVAÇÃO DOS DADOS
2.1. Os dados recolhidos pela Heliroma são armazenados no seu sistema e são tratados
pela empresa de forma segura e confidencial.
2.2. A empresa dispõe de medidas técnicas e organizacionais destinadas a evitar o
acesso não autorizado, alteração, destruição ou perda dos dados recolhidos. O
tratamento e acesso aos dados é restrito aos funcionários/colaboradores da Heliroma
que desenvolvam tarefas profissionais que, pela sua natureza, impliquem a intervenção
e/ou gestão da relação da empresa com o Titular dos Dados.
2.3. Os dados pessoais serão conservados pela Heliroma durante o tempo de utilização
necessário, nomeadamente durante todo tempo em que se verifique a manutenção de
relação entre a empresa e os respetivos titulares dos dados ou a subsistência do fim

para o qual os dados foram recolhidos. Uma vez findos os períodos que justificam a sua
conservação, os dados serão destruídos em prazo adequado para o efeito.
3. CEDÊNCIA DOS DADOS
3.1. Sem prejuízo da sua confidencialidade e do seu tratamento adequado, o Titular
autoriza a Heliroma a ceder os seus dados - os estritamente necessários - a empresas
que com ela trabalhem e que lhe prestem serviços de análise de crédito e de risco ou
concessão/contratação de seguros de crédito ou serviços associados à atividade
seguradora em geral.
3.2. A Heliroma não comercializará com terceiros quaisquer dados recolhidos.
4. DIREITOS DO TITULAR DOS DADOS
4.1. O Titular de dados providenciados à Heliroma tem o direito de solicitar informação
sobre os mesmos, podendo requerer a sua correção, bloqueio ou eliminação parcial ou
total, sem prejuízo de outros direitos previstos no Regulamento de Proteção de Dados.
4.2. O Titular tem o direito de requerer que os seus Dados Pessoais não sejam utilizados
para efeito de comunicações promocionais ou de marketing, devendo comunicar tal
vontade à Heliroma.
5. CONSENTIMENTO
O Titular dos Dados autoriza a Heliroma a recolher, tratar e utilizar os seus dados
pessoais nos termos e para todos efeitos descritos no presente formulário. A
autorização pode ser retirada a qualquer momento.
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