POLÍTICA DE PROTEÇÃO DE DADOS PESSOAIS
Para estabelecimento de regras relativas à proteção, tratamento e livre circulação dos dados
pessoais na União Europeia, aplicando-se diretamente a todas as entidades que procedam ao
tratamento de dados, foi criado o Regulamento (EU) 2016 / 679 do Parlamento Europeu e do
Conselho, de 27 de abril de 2016 – Regulamento Geral sobre a Proteção de Dados (RGPD).
Nesse sentido, vimos por este meio dar a conhecer a nossa política de proteção de dados
pessoais, de acordo com as regras legalmente aplicáveis, facultando-lhe informação relativa
aos seus direitos e de como poderá gerir o seu consentimento no tratamento dos seus
dados.
A LUSITÂNIA Lda, por ser uma microempresa, não tem encarregado de proteção de dados
mas os seus gerentes comprometem-se a tomar medidas que visam tratar e proteger com
segurança os dados pessoais que a empresa tiver acesso, de forma que a privacidade dos
mesmos esteja garantida, em conformidade com a lei e o novo regulamento.
Poderemos efetuar o tratamento dos dados pessoais, que nos foram conscientemente
facultados, em documentação considerada necessária apenas no âmbito da nossa normal
atividade. Poderemos também ter de os comunicar a autoridades judiciais, fiscais e
reguladoras com a finalidade do cumprimento de imposições legais e de comunicações de
entrada em obra. A Lusitânia poderá também ter de comunicar os dados pessoais a terceiros,
designadamente empresas envolvidas na normal laboração da empresa, relacionadas com a
contabilidade, faturação, medicina no trabalho, seguradoras, agências bancárias e outras. São
fornecidas a estas empresas apenas os dados pessoais necessários para a prestação do
serviço em causa e comprometem-se também estas entidades a tratar os referidos dados
pessoais, única e exclusivamente, para o cumprimento das finalidades supra indicadas.
Ao titular dos dados será sempre garantido o direito de acesso, atualização, retificação ou
eliminação dos seus dados pessoais, assim como o direito de oposição ao uso de informações
concedidas, salvo quando se tratar de dados indispensáveis para o desenvolvimento da
atividade ou ao cumprimento de obrigações legais.
Necessitamos previamente do consentimento livre, específico, informado e explícito do
titular dos dados, que autorize o tratamento dos seus dados pessoais por parte da LUSITÂNIA
Lda, ficando os mesmos disponíveis na nossa base de dados informática e/ou arquivados em
papel e serão preservados pelo período necessário à prestação dos serviços ou fornecimento
dos produtos, respetiva faturação e cumprimento de obrigações legais. Neste sentido,
quando forem solicitados os vossos dados pessoais, será explicado qual o uso dos mesmos e
deverá ser dado consentimento por vós, de forma verbal ou escrito.
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Se nos facultou conscientemente os seus dados pessoais e, caso pretenda que a LUSITÂNIA
Lda mantenha esses registos, apenas terá de ter em conta as observações transmitidas e não
terá de realizar nenhuma alteração.
Se nos facultou os seus dados pessoais, enquanto titular, fica informado de que a qualquer
momento poderá retirar o consentimento facultado, bastando para tal que nos informe,
preferencialmente por escrito, para:
e-mail: geral.lusitania@gmail.com
morada: Venda Nova, nº3, 2305-336 CASAIS.

Comprometemo-nos a não comunicar ou transmitir os dados pessoais para qualquer outra
entidade sem o consentimento do seu titular. Comprometemo-nos a assegurar a
confidencialidade e segurança dos dados, pondo em prática medidas rigorosas e eficientes
que previnam a perca, alteração e acesso não autorizado dos dados.

A Política de Proteção de Dados Pessoais da LUSITÂNIA foi revista e publicada em junho de 2018.

A Gerência,
Ana Costa
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