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Política de Privacidade

e

Tratamento de Dados Pessoais

A SAVATUR – Turismo no Espaço Rural, Lda. assume como uma das suas preocupações a

confidencialidade e a integridade dos dados pessoais dos seus clientes, parceiros e fornecedores,

estando empenhada em preservar a privacidade de todos os titulares dos dados pessoais

tratados por força da sua atividade, em conformidade com o Regulamento (UE) 2016/679 do

Parlamento Europeu e do Conselho, de 27 de Abril de 2016, relativo à proteção das pessoas

singulares no que diz respeito ao tratamento de dados pessoais e à livre circulação de dados

pessoais.

Neste âmbito, a presente Política de Privacidade e Tratamento de Dados Pessoais estabelece a

forma como a SAVATUR procede em respeito à proteção de dados pessoais, bem como os

direitos conferidos pelo RGPD aos respetivos titulares dos dados.

1. Finalidade dos Dados Pessoais Recolhidos pela SAVATUR

A recolha e o tratamento dos dados pessoais no âmbito da atividade da SAVATUR destinam-se a

garantir a gestão e prestação dos serviços disponibilizados aos seus clientes e/ou fornecedores,

no âmbito das suas competências, visando, nomeadamente, o cumprimento de requisitos legais,

relações contratuais, auditorias, formação, integridade e segurança de pessoas, instalações e



2

equipamentos, gestão de relações comerciais ou atividades de comunicação e de divulgação de

serviços.

Dependendo da finalidade, a SAVATUR poderá ter necessidade de acesso aos seguintes dados

pessoais:

Nome completo

Morada

Contacto telefónico

Endereço de e-mail

Data de nascimento

Número de Cartão de Cidadão / Bilhete de Identidade / Passaporte

Nacionalidade

Número de Contribuinte (NIF)

Número de Segurança Social

Número de Identificação Bancária / IBAN

Função/categoria profissional

Assinatura do titular dos dados

A SAVATUR não procede nem promove, de forma alguma, à recolha e ao tratamento de dados

pessoais que revelem a origem racial ou étnica, as opiniões políticas, as convicções religiosas ou

filosóficas ou a filiação sindical, bem como o tratamento de dados genéticos, dados biométricos

para identificar uma pessoa de forma inequívoca, dados relativos à saúde ou dados relativos à

vida sexual ou orientação sexual de uma pessoa. No caso de virem a ser transmitidos à SAVATUR

dados pessoais desta natureza, a empresa não poderá ser, em caso algum, responsabilizada pelo

seu tratamento.
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2. Consentimento para o Tratamento de Dados Pessoais

A SAVATUR requer ao titular de dados pessoais o consentimento livre, especifico, informado e

explícito para o tratamento dos seus dados pessoais nas situações em que os serviços da

SAVATUR são prestados diretamente ou indirectamente ao titular dos dados pessoais.

3. Conservação e Medidas de Proteção dos Dados Pessoais Recolhidos pela SAVATUR

Todos os dados pessoais serão processados e armazenados em suporte informático ou de papel.

Os dados pessoais são conservados apenas durante o período em que sejam necessários no

âmbito da finalidade para a qual os mesmos foram recolhidos, ou mediante solicitação do

respetivo titular, período a partir do qual serão anonimizados ou destruídos.

Após o término da prestação dos serviços pela SAVATUR, os dados serão conservados pelo prazo

estritamente necessário para cumprimento das obrigações legais da SAVATUR, aplicando-se os

prazos de conservação e de arquivo previstos na Lei. Nos casos em que exista um prazo de

conservação de dados imposto por lei, só pode ser exercido o direito ao apagamento, terminado

esse prazo.

Em todo e qualquer caso, a SAVATUR compromete-se a manter sigilo total em relação a todos e

quaisquer dados pessoais, limitando o acesso aos dados pessoais aos seus funcionários que

tenham necessidade de tomar conhecimento dos mesmos, em virtude da prestação dos Serviços

da SAVATUR. As pessoas autorizadas internamente a tratar dados pessoais assumiram um

compromisso de confidencialidade de modo a cumprir com as obrigações legais de privacidade.

A SAVATUR dispõe internamente de um procedimento de registo contínuo e atualizado das

atividades de tratamento de dados pessoais que realiza, de forma a evitar a perda, má utilização,
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alteração, acesso não autorizado ou apropriação indevida dos dados pessoais que lhe sejam

facultados pelos titulares, sem prejuízo da falibilidade das medidas de segurança da Internet.

A SAVATUR obriga-se a notificar a CNPD, nos termos e prazos previstos no artigo 33º do RGPD,

caso tenha conhecimento de um qualquer evento de violação de dados pessoais, tal como

definido no número 12 do artigo 4º do RGPD. Adicionalmente, a SAVATUR compromete-se a

comunicar a violação dos dados pessoais ao respetivo titular dos seus dados, em conformidade

com a legislação aplicável. A SAVATUR deverá, imediatamente, tomar todas as ações corretivas

necessárias e aconselháveis, e deverá cooperar totalmente com as autoridades competentes em

todos os esforços legais e razoáveis no sentido de prevenir, mitigar ou retificar esse incidente.

4. Transmissão de Dados Pessoais a terceiros

No decurso da sua atividade, e após consentimento prévio dos titulares dos dados pessoais em

respeito aos requisitos previstos no Regulamento de Proteção de dados, a SAVATUR poderá

transmiti-los a terceiros, de acordo com o definido no nº10 do artigo 4º do RGPD, em

cumprimento de deveres legais, regulamentares, pré-contratuais ou contratuais, designadamente

a autoridades de natureza pública responsáveis por atribuições de controlo e auditoria e/ou a

parceiros de atividades, projetos ou serviços.

5. Direito dos Titulares de Dados Pessoais

Todos os titulares de dados pessoais têm o direito de acesso, retificação,

esquecimento/apagamento, limitação do tratamento, portabilidade, oposição ao tratamento dos

dados, bem como de retirar consentimento em qualquer altura, verificadas as condições
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legalmente previstas. No caso dos dados pessoais recolhidos para efeitos da prestação do serviço

de segurança e saúde no trabalho, e considerando que a legislação aplicável a esta atividade não

permite a devolução ou destruição dos Dados Pessoais, a SAVATUR assegura a confidencialidade

dos dados pessoais e a sua não divulgação após o término da relação contratual.

6. Responsável pela Tratamento de Dados Pessoais

A SAVATUR é a entidade responsável pela recolha, tratamento, conservação, anonimização e/ou

eliminação de dados pessoais dos seus clientes, parceiros ou fornecedores.

Qualquer questão relacionada com o tratamento e proteção dos dados pessoais deverá ser

enviada por meio dos seguintes contactos:

Morada:

Herdade da Samarra, EN 254

7090-238 VIANA DO ALENTEJO

Email: info@savatur.com


