SOQUÍMICA
Sociedade de Representações de Química, Lda.

POLÍTICA DE PROTECÇÃO DE DADOS
A Soquímica iniciou a sua actividade no ano de 1929. Os dados pessoais que possuímos foram sendo
recolhidos ao longo de décadas de relações contratuais e de interacções profissionais, numa longa relação
de confiança estabelecida com os nossos parceiros de negócio.
Dando continuidade aos procedimentos internos e no estrito cumprimento com os requisitos legais, a
Soquímica dá a conhecer as regras aplicáveis ao tratamento de dados pessoais e os direitos que assistem
aos seus titulares:
1.º A Soquímica é a entidade responsável pelo tratamento dos dados pessoais que tenha em sua posse e
por assegurar a proteção da privacidade dos mesmos, actuando em conformidade com os requisitos
legais existentes.
2.º Os dados pessoais que tratamos foram recolhidos no âmbito do cumprimento de obrigações précontractuais e contratuais relacionadas com a comercialização de bens e serviços, bem como com o
acompanhamento pós-venda dos mesmos, para cumprimento de obrigações fiscais, contabilísticas e
legais bem como para os serviços pós-venda necessários ao correcto funcionamento dos produtos e
serviços adquiridos.
3.º As especificidades do mercado em que a Soquímica actua obrigam a que seja feito um
acompanhamento comercial regular aos nossos clientes, razão pela qual temos legítimo interesse em
recolher e tratar dados pessoais das pessoas que os representem. Este tratamento será sempre feito com
observância a princípios de respeito, lealdade, licitude e transparência, no cumprimento da legislação em
vigor.
4.º A Soquímica recolhe e trata a informação que lhe é disponibilizada, a qual será guardada pelo período
necessário aos respetivos fins.
5.º A Soquímica não transmitirá dados pessoais a terceiros sem o explícito consentimento do proprietário
dos mesmos.
6.º A Soquímica dota-se das medidas tecnológicas e organizacionais necessárias para assegurar o
cumprimento desta Política.
7.º Em todo o momento está salvaguardado o direito ao titular de dados pessoais de poder aceder aos
mesmos, bem como de, dentro dos limites do Regulamento, alterá-los ou corrigi-los, de se opor ao
respetivo tratamento, de decidir sobre o seu tratamento automatizado ou não automatizado, de retirar o
consentimento e de exercer os direitos previstos na lei, bastando para tal que nos envie uma instrução
para o endereço de correio electrónico abaixo referido, sendo que a Soquimica se comprometerá a
responder ao seu pedido num prazo máximo de 30 dias a partir da recepção do mesmo.
8.º Indicamos que a Entidade Responsável pelo tratamento dos dados é a Soquímica, Sociedade de
Representações de Química, Lda., com sede social na Rua Coronel Santos Pedroso nº15 em Lisboa, e
que o contacto do Encarregado de Proteção de Dados é rgdp@soquimica.pt.
9º Em caso de incumprimento ou violação da proteção de dados o titular dos mesmos poderá formalizar
uma reclamação às autoridades de controlo competentes, neste caso, à Comissão Nacional de Proteção
de Dados.
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