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POLÍTICA DE PRIVACIDADE 

 

RECOLHA DE INFORMAÇÕES PESSOAIS – O QUE NECESSITAMOS 

A BRAVANTIC fará, no seu interesse legitimo, o tratamento1 de dados pessoais no âmbito de contratos 

e durante a vigência dos mesmos. 

As seguintes informações pessoais podem ser recolhidas e utilizadas pela BRAVANTIC: 

• Nome completo. 

• Detalhes do seu endereço. 

• Número(s) de telefone(s). 

• Endereço de correio eletrónico (e-Mail). 

 

PORQUE NECESSITAMOS 

Imperativo no âmbito de contratações. Por exemplo, contrato de trabalho.  

Usamos e compartilhamos na relação com os nossos clientes, fornecedores, parceiros de negócio e 

outras organizações com as quais a BRAVANTIC tem ou contempla um relacionamento de negócio. 

O QUE FAZEMOS COM AS SUAS INFORMAÇÕES PESSOAIS 

Quando, se necessário, a BRAVANTIC revela as suas informações pessoais a agentes ou 

subcontratados, esses são obrigados a usar essas informações pessoais de acordo com os termos 

desta declaração/política de privacidade. 

Além das referências estritamente necessárias para as finalidades acima identificadas, a BRAVANTIC 

poderá transmitir as suas informações pessoais na medida em que for obrigada a fazê-lo por lei, 

relacionado com quaisquer procedimentos legais ou possíveis processos judiciais, e para estabelecer, 

exercer ou defender os seus direitos legais. 

PROTEGEMOS OS SEUS DADOS (INFORMAÇÕES PESSOAIS) 

Nós tomamos as devidas precauções técnicas e organizacionais, no âmbito da confidencialidade, 

integridade e disponibilidade de dados e da informação, a fim de evitar/impedir a perda, uso indevido 

ou alteração das suas informações pessoais. 

A BRAVANTIC reterá todas as informações pessoais, por si, fornecidas em meios seguros [servidores]. 

As informações relativas a operações eletrónicas concordadas por esse meio deste são protegidas por 

tecnologia de criptografia. 

 
1 EU 2016/679 - Artigo 6.º 

http://www.bravantic.com/
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PERÍODO DE RETENÇÃO 

Os dados pessoais tratados, no âmbito de contratos, são os dados, por si fornecidos, para o efeito os 

quais serão conservados, no mínimo, durante o prazo de vigência do(s) contrato(s) ou em 

conformidade com o cumprimento de obrigações legais. 

QUAIS SÃO OS SEUS DIREITOS2 

Na qualidade de titular dos dados pessoais, tem o direito de solicitar, através dos contatos nesta 

declaração e nos termos previstos na lei aplicável, o acesso 3 aos dados pessoais que lhe pertençam, 

a retificação 4 dos dados pessoais que sejam não exatos ou incompletos, o apagamento 5 dos dados 

pessoais, a limitação total ou parcial do tratamento dos dados pessoais, o direito de se opor ao 

tratamento e o direito à portabilidade dos dados pessoais num formato estruturado. 

Se considerar que a BRAVANTIC violou os seus direitos nos termos do Regulamento de Proteção Geral 

de Dados pessoais poderá apresentar reclamação perante a autoridade de controlo, a Comissão 

Nacional de Proteção de Dados (CNPD) e poderá também contatar o nosso Encarregado de Proteção 

de Dados (EPD) do Grupo BRAVANTIC sobre todas as questões relacionadas com o tratamento dos 

seus dados pessoais e sobre o exercício dos seus direitos. O contato deve ser dirigido através dos 

meios mencionados nesta declaração. 

ALTERAÇÕES Á NOSSA DECLARAÇÃO DE PRIVACIDADE 

Esta política é periodicamente avaliada, tendo em vista avaliar a necessidade de proceder à 

respetiva atualização. 

 

 

 

 

 
2 EU 2016/679 - Artigo 12.º 
3 EU 2016/679 - Artigo 15.º  
4 EU 2016/679 - Artigo 16.º 
5 EU 2016/679 - Artigo 17.º. Os números 1 e 2 deste artigo não se aplicam em que o tratamento se revele necessário: 

a) Ao exercício da liberdade de expressão e de informação; 
b) Ao cumprimento de uma obrigação legal que exija o tratamento prevista pelo direito da União ou de um Estado--Membro a 

que o responsável esteja sujeito, ao exercício de funções de interesse público ou ao exercício da autoridade pública de que 
esteja investido o responsável pelo tratamento; 

c) Por motivos de interesse público no domínio da saúde pública, nos termos do artigo 9.o, n.o 2, alíneas h) e i), bem como do 
artigo 9.o, n.o 3; 

d) Para fins de arquivo de interesse público, para fins de investigação científica ou histórica ou para fins estatísticos, nos termos 
do artigo 89.o, n.o 1, na medida em que o direito referido no n.o 1 seja suscetível de tornar impossível ou prejudicar 
gravemente a obtenção dos objetivos desse tratamento; ou 

e) Para efeitos de declaração, exercício ou defesa de um direito num processo judicial. 

http://www.bravantic.com/


 

 

Av. José Francisco Gerreiro / Paiã Park                 T +351 21 012 70 00          

Edifício A2 1675-076 / 1675-076 Pontinha          F +351 21 479 51 09 www.bravantic.com / 

 

Portugal - Brasil – Moçambique – Angola - Cabo Verde - Dubai  

         Nível de Confidencialidade: Público 
 

COMO NOS CONTATAR 

A/C:   Encarregado da Proteção de Dados (EPD) 

Endereço eletrónico (e-Mail):   protecaodedados@bravantic.com 
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