Informação para serviços digitais
Declaração do Responsável pelo Tratamento ao Titular dos Dados
Artigos 13.º e 14.º do Regulamento UE relativo à privacidade - RGDP n.º 679 de 2016
Ex.mos Senhores,
com a presente pretendemos, em cumprimento do princípio de transparência, informá-los sobre as nossas intenções relativamente
aos vossos dados pessoais (de ora em diante, resumidos como "dados") para vos permitir avaliar todas as consequências, para
poderem aceitar ou recusar o tratamento e controlar o seguimento dos vossos dados.
Em seguida, algumas sintéticas especificações:
Dados pessoais, nos termos do Regulamento, é a informação relativa a uma pessoa singular identificada ou identificável («titular
dos dados»); é considerada identificável uma pessoa singular que possa ser identificada, direta ou indiretamente, em especial por
referência a um identificador, como por exemplo um nome, um número de identificação, dados de localização, identificadores por
via eletrónica ou a um ou mais elementos específicos da identidade física, fisiológica, genética, mental, económica, cultural ou
social dessa pessoa singular.

Por tratamento entende-se uma operação ou um conjunto de operações efetuadas sobre dados pessoais ou sobre conjuntos de
dados pessoais, por meios automatizados ou não automatizados, tais como a recolha, o registo, a organização, a estruturação, a
conservação, a adaptação ou alteração, a recuperação, a consulta, a utilização, a divulgação por transmissão, difusão ou qualquer
outra forma de disponibilização, a comparação ou interconexão, a limitação, o apagamento ou a destruição.

O responsável, ou seja, a pessoa coletiva que determina as finalidades e os meios de tratamento dos vossos dados
pessoais, é a LECHLER S.p.A., com sede em Como (CO), via Cecilio 17.
O Departamento de Privacidade, ou seja, as funções corporativas que coadjuvam o Responsável no tratamento da
Privacidade. O titular dos dados poderá, a qualquer momento, contactar o referido departamento através do seguinte endereço de
e-mail: dipartimentoprivacy@lechler.it a fim de exercer os seus direitos (explicitados abaixo).
Finalidades do tratamento
Os dados que colocarão à nossa disposição serão tratados por nós:
- em relação ao envio periódico de newsletters e comunicações com base nos interesses referidos pelo utilizador, em pleno respeito
dos princípios dispostos no art. 5.º do Regulamento UE

- para a geração de vales de desconto a utilizar junto de revendedores Lechler

- para a identificação das áreas de maior interesse do utilizador com vista a definir a visibilidade dos serviços digitais oferecidos no
âmbito do sistema informativo Lechler
- para a criação de um perfil dentro dos Blogs Lechler que permita comentar as publicações

- para a elaboração dos perfis das áreas geográficas, dos interesses e dos dados dos utilizadores a fim de melhorar e personalizar os
serviços oferecidos dentro dos sistemas informativos, das aplicações web e dos softwares distribuídos pela Lechler
- para a comunicação direta através de correio normal ou telefónica de informações e materiais (se explicitamente requeridas)
- para a resolução pontual dos pedidos de apoio e assistência.

Métodos de tratamento
Os dados que colocarão à nossa disposição serão tratados através de elaboração eletrónica ou em papel por sujeitos
especificamente encarregados pelo responsável pelo tratamento. Quer os sistemas informáticos, quer os suportes em papel, são

geridos e guardados de forma a garantir a segurança e a confidencialidade dos dados. Os dados não serão transferidos para fora da

UE.
Fundamentação jurídica do tratamento

A fundamentação jurídica do tratamento é a autorização que é livremente expressa pelos utilizadores através da seleção do
respetivo flag presente em cada secção do site onde é pedida a introdução de dados pessoais.
Âmbito de conhecimento dos vossos dados - fluxo interno da empresa
As seguintes categorias de indivíduos podem tomar conhecimento dos vossos dados na qualidade de encarregados do tratamento:
-

departamento de comunicação;
departamento de secretaria marketing;

responsáveis pelos departamentos comerciais;
responsáveis pelo departamento de marketing;

responsáveis pelo departamento de Information & Technology;
responsáveis pela assistência ao cliente.
Os dados recolhidos não são cedidos externamente à empresa; caso a realização da finalidade explicitada no presente documento
exija a partilha dos dados recolhidos com eventuais terceiros, será dada comunicação imediata aos titulares dos mesmos,
identificando o nome desses terceiros.

Período de conservação
Os dados pessoais colocados à disposição serão tratados por nós pelo período necessário à realização das finalidades acima
descritas; em caso de pedido de anulação da inscrição, estes dados serão eliminados por nós na íntegra.

Direitos
Em seguida, apresentamos os vossos direitos tal como definidos no Capítulo III do Regulamento Europeu: direito de acesso (art. 15.º
Regulamento UE), direito de retificação (art. 16.º Regulamento UE), direito ao apagamento (art. 17.º Regulamento UE); direito à

limitação do tratamento (art. 18.º Regulamento UE), direito de portabilidade dos dados (art. 20.º Regulamento UE); direito de
oposição (art. 21.º Regulamento UE). A qualquer momento poderão solicitar a retificação ou integração dos vossos dados, poderão
revogar o consentimento eventualmente prestado e apresentar reclamação à Autoridade competente.
Com os melhores cumprimentos,
Lechler S.p.A.

