
POLÍTICA DE PRIVACIDADE 
  
Esta política de privacidade estabelece a forma como na Artidina recolhemos, tratamos e conservamos os dados 
pessoais que nos fornecer, assim como, o objetivo para o qual os recolhemos, com quem os partilhamos, por quanto 
tempo os mantemos e de que forma nos poderá contactar e exercer os seus direitos de titular dos dados. 
A Artidina recolhe, usa e conserva os dados pessoais com segurança, confidencialidade e de acordo com o 
Regulamento Geral de Proteção de Dados em vigor em Portugal. 
Esta política de privacidade poderá sofrer atualizações. Aconselhamos a uma leitura regular deste documento. 
  
  
Recolha e tratamento de dados 
  
Todos os dados que nos fornecer serão utilizados apenas para lhe poder disponibilizar a informação que nos solicitar 
e outras informações sobre a nossa atividade comercial, para estabelecimento de uma relação comercial e para 
cumprimento das obrigações fiscais. 
Poderemos eventualmente usar o seu endereço de e-mail para lhe enviar comunicações promocionais, inquéritos ou 
estudos de mercado. Poderá sempre opor-se ao envio dessas comunicações. 
Os dados que nos fornecer não serão partilhados com terceiros, exceto caso se estabeleça uma relação comercial e, 
nesse caso, os dados serão apenas partilhados com terceiros por via das obrigações legais das empresas comerciais 
e com empresas de transporte de mercadorias, com o único objetivo de concretizar o serviço que nos contratou. Os 
dados pessoais nunca serão transmitidos a terceiros para fins comerciais ou publicitários. 
A Artidina recolhe, usa e conserva apenas os dados pessoais mínimos necessários à concretização da sua atividade 
comercial. 
Os dados solicitados e conservados pela Artidina são: nome, morada, número de identificação fiscal, endereço de e-
mail e número de telefone. 
  
  
Arquivo e segurança dos dados pessoais 
  
A Artidina tem procedimentos de segurança com vista à proteção dos dados pessoais e guarda esses dados em 
equipamentos eletrónicos e software que está de acordo com as leis de proteção de dados em vigor em Portugal, 
com acesso condicionado apenas a pessoal autorizado, protegidos por sistemas de autenticação e protegidos com 
sistemas anti-intrusão via redes informáticas externas. 
Os seus dados pessoais serão mantidos durante o tempo necessário para o cumprimento do objetivo para o qual 
foram recolhidos ou durante um período superior, por obrigação legal. 
  
  
  
Direitos do titular dos dados 
  
Caso pretenda exercer os seus direitos de acesso, retificação, esquecimento, portabilidade e oposição dos seus 
dados pessoais em nossa posse, ou se necessitar de algum esclarecimento relativo ao tratamento e proteção de 
privacidade dos seus dados pessoais, poderá contactar-nos através dos seguintes meios: 
 
Artidina  
Morada: Rua de Aviz nº 39/41 
7050-088 Montemor-o-Novo 
Portugal 
Tel.: +351 266 896 668 
e-mail: geral@artidina.pt 
  
Caso nos faça alguma solicitação relacionada com os seus dados pessoais, trataremos do seu pedido com a maior 
brevidade possível. Em alguns casos, devidos às exigências legais, poderemos não conseguir satisfazer o seu 
pedido de imediato. 
Poderemos solicitar-lhe que faça prova da sua identidade quando nos fizer pedidos relacionados com os seus dados 
pessoais. 
Num período máximo de 30 dias será informado sobre o resultado do seu pedido relacionado com os seus dados 
pessoais. 
 


