consentimento formulários website - Capa 1
Informação Básica sobre Proteção de Dados

Responsável:

OLIVOS NATURALES S.L.

Finalidade:

Gerir a relação comercial e o apoio ao cliente através dos
formulários de contacto do website www.innoliva.com

Legitimação:

Destinatários:

▪

Consentimento do interessado.

Estão previstas cedências de dados a: fornecedor de serviços
informáticos

de

alojamento

e

manutenção

do

site;

organizações e empresas do grupo Olivos Naturales S.L.

Direitos:

Tem direito a aceder, retificar e suprimir os dados, assim como
outros direitos, indicados na informação adicional, que pode
exercer enviando um correio eletrónico para o endereço
info@innoliva.com

Proveniência:

Diretamente do interessado ou do seu representante

Informação adicional:

Pode consultar informação adicional e detalhada sobre
Proteção

de

Dados

no

nosso

website:

www.innoliva.avisolegal.com

Nome e apelidos: ________________________________________________________________________________
Firma:

formulários

contacto

web

Quem é o responsável pelo tratamento dos seus dados?
Identidade: OLIVOS NATURALES S.L. - NIF: B84456482
Endereço postal: PASEO SANTXIKI 1, EDIFICIO A OFICINA 1.A.3 - 31192 - MUTILVA NAVARRA
Telefone: 948251444
Correio eletrónico: lopd@innoliva.com
Delegado de Proteção de Dados (DPD):
Contacto DPD: EDIFICIO LA ESTRELLA CALLE BERROA 4, TAJONAR, 31192 gfmservicios@gfmservicios.com

Com que finalidade tratamos os seus dados pessoais?
Na OLIVOS NATURALES S.L. tratamos a informação que nos disponibilizam as pessoas
interessadas com a finalidade de envio de comunicações comerciais, serviços de consultas
e apoio ao cliente, resolução de conflitos na entrega de produtos e qualquer comunicação
relacionada com o business da Olivos Naturales através do seu website www.innoliva.com

Durante quanto tempo conservaremos os seus dados?
Os dados pessoais serão conservados nos prazos legais estabelecidos para uma relação
administrativa, fiscal e contabilística; para dados pessoais de contacto, serão conservados
sempre que o afetado não exerça os seus direitos de supressão e oposição.

Qual é a legitimação para o tratamento dos seus dados?
Indicamos-lhe a base legal para o tratamento dos seus dados:
▪

Consentimento do interessado: consentimento expresso e informado através da
nossa checkbox "Autorizo e consinto".

A que destinatários se comunicarão os seus dados?
Os dados serão comunicados aos seguintes destinatários:

▪

fornecedor de serviços informáticos de alojamento e manutenção do website, com
a finalidade de alojamento e manutenção do website.

▪

Organizações e empresas do grupo Olivos Naturales S.L., com a finalidade de

prestar os serviços e produtos solicitados.

Transferências de dados a terceiros países?
Não estão previstas transferências de dados a terceiros países.

Quais são os seus direitos quando nos disponibiliza os seus
dados?
Qualquer pessoa tem o direito de obter confirmação sobre se na OLIVOS NATURALES S.L.
estamos a tratar dados pessoais que lhes digam respeito, ou não.
As pessoas interessadas têm o direito de aceder aos seus dados pessoais, bem como a
solicitar a retificação dos dados imprecisos ou, se for caso disso, pedir a sua supressão
quando, entre outros motivos, os dados já não sejam necessários para os fins para os que
foram recolhidos.
Em determinadas circunstâncias, os interessados poderão requerer a limitação do
tratamento dos seus dados e, nesse caso, apenas os conservaremos para o exercício ou a
defesa de reclamações.
Em determinadas circunstâncias e por motivos relacionados com a sua situação particular,
os interessados poderão opor-se ao tratamento dos seus dados. Neste caso, a OLIVOS
NATURALES S.L. deixará de tratar os dados, salvo por motivos legítimos imperiosos, ou o
exercício ou a defesa de eventuais reclamações.
Poderá exercer materialmente os seus direitos da seguinte forma: Tem direito a aceder,
retificar e suprimir os dados, assim como outros direitos, indicados na informação
adicional, que pode exercer enviando um correio eletrónico para o endereço
info@innoliva.com
Se tiver outorgado o seu consentimento para alguma finalidade concreta, tem direito a
retirar o consentimento concedido em qualquer momento, sem que isso afete a licitude do
tratamento baseado no consentimento prévio à sua retirada.
Caso sinta que foram vulnerados os seus direitos relativamente à proteção dos seus dados
pessoais, especialmente quando não tenha obtido satisfação no exercício dos seus direitos,
pode apresentar uma reclamação perante a Autoridade de Controlo em matéria de
Proteção de Dados competente através do seu website: www.agpd.es.

COMO OBTIVEMOS OS SEUS DADOS?

Os dados pessoais que tratamos na OLIVOS NATURALES S.L. provêm diretamente do
interessado ou do seu representante.
As categorias de dados que se tratam são:

▪

Dados identificativos

▪

Endereços postais e eletrónicos

▪

Informação comercial

Não se tratam categorias especiais de dados pessoais (são aqueles dados que revelam a
origem étnica ou racial, as opiniões políticas, as convicções religiosas ou filosóficas, ou a
afiliação sindical, dados genéticos, dados biométricos dirigidos a identificar de maneira
inequívoca uma pessoa singular, dados relativos à saúde ou dados relativos à vida sexual
ou à orientação sexual de uma pessoa singular).

