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POLÍTICA DE PRIVACIDADE

1.- Identidade do responsável pelo tratamento
A presente política de proteção de dados regula o tratamento de dados realizado pela:
GABELEX – Industria de Tectos Metálicos, S.A.
O Responsável pelo tratamento dos seus dados pessoais é:
GABELEX, S.A.
Rua João Evangelista Faria e Almeida, 221
4795-802 SÃO MARTINHO DO CAMPO
NIF: 500.946.302
Telefone: +351 252 143 000
e-mail: Gabelex@Saint-Gobain.com
2.- Finalidade dos tratamentos de dados.
Os dados pessoais recolhidos pela GABELEX – Industria de Tectos Metálicos, S.A., através de
diferentes meios (formulários, contratos, etc.), são tratados de acordo com a lei de proteção de
dados em vigor.
Em cada um desses meios informamos o titular dos dados sobre a finalidade do seu tratamento e
só os trataremos única e exclusivamente com o seu consentimento expresso.
Apresentamos a seguir a informação relativa às diferentes finalidades para as quais podemos
recolher e tratar os seus dados.
Categorização de dados, de acordo com a finalidade para os quais são tratados:
Tratamento
Seleção de
Pessoal

Finalidades do tratamento
Trataremos os seus dados unicamente para
a seleção do posto de trabalho ao qual se
candidatou.

Registo e
gestão de
clientes

Trataremos os seus dados para a execução
de um contrato, para prestar-lhe o serviço
ou para que adquira o produto que
pretende, para faturação e contabilidade,

Conservação dos dados
Destruiremos os seus dados num
prazo máximo de 6 meses, após
finalizado o processo de
recrutamento, caso não seja
selecionado.
Conservaremos os seus dados até
que o contrato-relação comercial- se
mantenha em vigor.
Após o fim do contrato,
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para melhorar os nossos serviços e
produtos, etc.
Elaboraremos um perfil comercial e de
crédito de acordo com a informação
prestada.

conservaremos a informação mínima
necessária exigida pela legislação
tributária.

Comunicações

Enviar-lhe-emos informações sobre os

Os seus dados pessoais conservar-

para fins de

nossos produtos, serviços e promoções.

se-ão até à data em que solicitar

marketing

Os seus dados poderão ser transferidos

não desejar mais receber as nossas

para outras empresas do Grupo Saint-

comunicações, após o que, os

Gobain, caso assim o tenha expressamente

mesmos serão eliminados.

autorizado

Poderá solicitar o apagamento
/eliminação dos seus dados em
qualquer altura, de acordo com
informação prestada que aparece
em cada comunicado.

Caixa de

Trataremos os seus dados para dar

Os seus dados pessoais conservar-

sugestões ou

resposta ao seu pedido, questões ou

se-ão até à data em que a empresa

reclamações

dúvidas que tenha.

tenha dado resposta ao seu pedido e
levadas a cabo as ações
consideradas necessárias. Após isso,
os seus dados serão eliminados,
salvo os casos em que a razão do
seu pedido esteja ligada às
responsabilidades e às ações da
empresa.

Em caso algum serão levadas a cabo decisões automatizadas com base nos seus dados.
Unicamente se tratarão os dados que tenha fornecido para a finalidade para a qual foi informado e
que autorizou. Os seus dados não serão transmitidos a terceiros, salvo no caso em que tenha
expressamente autorizado.
A base legal para a recolha e o tratamento dos seus dados é a execução dos serviços que nos
solicitou e autorizou expressamente.
3.- Tratamento dos seus dados por terceiros
Os dados poderão ser transmitidos a outras empresas do Grupo Saint-Gobain ou a terceiros
(faturação, inquéritos de satisfação e qualidade, formação, etc.) para fins administrativos internos,
incluindo o tratamento de dados pessoais de clientes ou empregados, a saber, contabilidade,

2

Gabelex – Industria de Tectos Metálicos, S.A.
Rua João Evangelista Faria e Almeida, 221
4795-802 SÃO MARTINHO DO CAMPO - PORTUGAL
Tel.: +351 252 143 000
e-mail: gabelex@saint-gobain.com

Política de privacidade

Versão 1.1
Folha 3 de 4

segurança das instalações, prevenção de riscos laborais, etc. Esta recolha e tratamento dos dados
destina-se apenas a garantir a efectiva realização dos serviços que prestamos.
O Grupo Saint-Gobain dispõe de medidas técnicas e organizativas adequadas e procedimentos
vinculativos internos que regulam a segurança do tratamento dos seus dados e garantem que os
mesmos não serão tratados para nenhum outro fim, nem por terceiras empresas, para além
daqueles que tenha autorizado e sido informado.
4.- Transferência internacional de dados pessoais
Os seus dados pessoais não serão transferidos para fora do Espaço Económico Europeu, nem para
países que não prestem garantias adequadas e condições de que os titulares dos dados gozam de
direitos oponíveis e de medidas jurídicas corretivas eficazes, ou sem dispor da sua prévia
autorização expressa.
5.- Caráter voluntário da informação prestada e veracidade dos dados
Visto que na qualidade de titular de dados nos faculta sempre os seus dados de forma voluntária e
nos garante assim que os dados pessoais que nos forneceu são verdadeiros é V.Exa responsável
em qualquer circunstância pela veracidade dos dados fornecidos, reservando-se o Grupo Saint
Gobain ao direito de excluir qualquer titular que tenha fornecido dados falsos, sem prejuízo das
demais ações e diligências que possam vir a ser adotadas nos termos da lei.
6.- Quais são os seus direitos quando nos fornece os seus dados?
Em qualquer altura, poderá solicitar e obter informações sobre de que modo e quais as finalidades
de tratamento para as quais estamos a proceder à recolha e tratamento dos seus dados.
Pode:
- Aceder aos seus dados: obter a confirmação sobre quais os dados pessoais tratados e quais
os que se encontram na nossa posse, para que fins os utilizámos, e inclusivamente, se os
transmitimos a outra empresa.
Retificar os seus dados: solicitar a alteração ou retificação dos dados inexatos.
Apagar ou eliminar os seus dados: solicitar que os seus dados sejam eliminados e que não
sejam submetidos a nenhum tratamento, salvo os que a lei exija a sua conservação.
Opor-se a um tratamento: para que se oponha ao tratamento dos seus dados para um
determinado fim.
Nesse sentido, o titular de dados para exercer os direitos acima indicados pode enviar um
requerimento indicando qual o direito que pretende exercer (Acesso, Retificação, apagamento
/Eliminação, Oposição ou Portabilidade dos dados) para:
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GABELEX – Industria de Tectos Metálicos, S.A., Exercício de direitos DPO, Rua João
Evangelista Faria e Almeida, 221, 4795-802 SÃO MARTINHO DO CAMPO, ou via correio
electrónico para Gabelex@Saint-Gobain.com
Caso desejar, pode utilizar o formulário que preparamos para o exercício dos seus direitos
(http://gabelex.pt/pdf/RGPD_Gabelex_%20Exercicio_Direitos.pdf).
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