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De acordo com o disposto no Artigo 13 do Decreto Legislativo 196 do dia 30 de Junho de 2003, e com 
relação aos dados comunicados para a implementação e a execução das relações comerciais a empresa Serr. 
All. Industria Serramenti S.r.l. com sede na Via A. M. Mozzoni, 10 - 06073 Corciano (PG), código fiscal e 
IVA número 03458240540, na pessoa do seu representante legal pro tempore, na qualidade de Titular do 
tratamento dos dados informa os seus fornecedores e parceiros comerciais em geral sobre: 

 
a) as finalidades e os métodos de tratamento dos dados; 
b) o carácter obrigatório ou facultativo do fornecimento dos dados; 
c) as consequências de uma eventual recusa em consentir ou fornecer as informações; 
d) os sujeitos ou os tipos de sujeitos a quem os dados pessoais podem ser comunicados ou que 

possam tomar conhecimento na qualidade de responsáveis ou encarregados, e o âmbito de difusão 
dos mesmos; 

e) os direitos referidos no artigo 7 do Decreto Legislativo 196 do dia 30 de Junho de 2003; 
f) os detalhes para identificação do Titular e do Responsável pelo tratamento. 

 
1. PRIMEIRA SECÇÃO: MÉTODO DE DIVULGAÇÃO DA INFORMAÇÃO. 

 
Considerando a impossibilidade do Titular do tratamento de proceder à divulgação directa da informação, 
prevista no Artigo 13 do Decreto Legislativo 196 do dia 30 de Junho de 2003, a qualquer pessoa que 
colabore ou trabalhe com o fornecedor e/ou parceiro comercial, o próprio Titular pretende cumprir as 
obrigações referidas no supracitado Artigo 13 na divulgação da informação ao fornecedor e/ou parceiro 
comercial, que poderá, por sua vez, divulgá-la internamente aos seus colaboradores ou funcionários. 

 
2. SEGUNDA SECÇÃO: FINALIDADE DO TRATAMENTO. 

 
Os dados pessoais, objecto de tratamento, em posse do Titular ou que serão solicitados em seguida ou 
comunicados a terceiros são necessários e serão utilizados para cumprir finalidades instrumentais para o 
desenvolvimento da relação pré-contratual e/ou contratual existente. Em particular, os dados pessoais da 
pessoa envolvida serão utilizados para: 

- gestão dos pedidos e do fornecimento da mercadoria ou serviço; 
- prestação de serviços profissionais; 
- arquivamento, facturação e elaboração. 

 
3. TERCEIRA SECÇÃO: MÉTODO DE TRATAMENTO. 

 
O tratamento será realizado com meios manuais e electrónicos, automatizados e informatizados, por pessoas 
especificamente indicadas e com garantia total da aplicação das medidas mínimas de segurança exigidas por 
lei. 

 
4. QUARTA SECÇÃO: COMUNICAÇÃO E DIFUSÃO. 

 
Os dados serão armazenados nos escritórios administrativos da sede legal do Titular; os dados não serão 
divulgados, comercializados ou trocados com sujeitos diferentes do Titular, do Responsável e das pessoas 
designadas sem o consentimento expresso do utilizador, sem prejuízo da comunicação a pessoas 
autorizadas, quando necessária para a execução de actividades funcionais, desde que relacionada com os 
propósitos aqui estabelecidos, com uma garantia de tratamento em plena conformidade com os princípios de 
legalidade e justiça e as disposições legais. 
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5. QUINTA SECÇÃO: TEMPOS DE CONSERVAÇÃO. 
 
Os dados serão conservados pelo tempo necessário para o cumprimento das finalidades específicas da 
relação existente entre as partes e, em todo caso, por um prazo máximo de dez (10) anos a partir da 
cessação da relação. 

 
6. SEXTA SECÇÃO: DIREITOS DA PESSOA ENVOLVIDA. 

 
A pessoa envolvida poderá exercer os seus direitos conforme indicado nos artigos 7, 8, 9 e 10 do Decreto 
Legislativo 196 do dia 30 de Junho de 2003 entrando em contacto com o Titular do tratamento. 
Em particular, nos termos do Art. 7 do Decreto Legislativo 196/2003, a pessoa envolvida poderá exercer os 
seguintes direitos: 

1. obter a confirmação da existência dos seus dados pessoais, mesmo não registados, e a sua 
comunicação de forma inteligível; 

2. obter informações inerentes à origem dos dados pessoais, às finalidades e métodos de tratamento, à 
lógica aplicada em caso de tratamento com o auxílio de ferramentas electrónicas, aos elementos 
identificativos do Titular, dos responsáveis pelo tratamento e do representante designado (nos 
termos do Art. 5, Par. 2 do mesmo Decreto 196/2003), das pessoas ou categorias de pessoas às 
quais os dados pessoais podem ser comunicados ou que podem entrar em posse dos mesmos na 
qualidade de representante designado no território do país; 

3. solicitar a actualização, a rectificação ou, sempre que necessário, a integração dos dados; 
4. solicitar a eliminação, a transformação anónima ou o bloqueio dos dados processados ilegalmente, 

incluindo os dados cuja retenção é desnecessária para alcançar os propósitos para os quais os dados 
foram recolhidos e/ou posteriormente processados; 

5. obter a confirmação de que a actualização, rectificação, integração, eliminação e transformação 
anónima ou o bloqueio foram levados à atenção, inclusive em relação ao seu conteúdo, das pessoas 
às quais os dados foram comunicados ou divulgados, excepto nos casos em que tal cumprimento 
não seja possível ou envolva um emprego de meios manifestamente desproporcionais em relação ao 
direito salvaguardado; 

6. opor-se parcial ou integralmente, por motivos legítimos, ao tratamento dos seus dados pessoais, 
ainda que pertinentes ao objecto da recolha; 

7. opor-se parcial ou integralmente ao tratamento dos seus dados pessoais para o envio de material 
publicitário ou venda directa ou para a realização de estudos de mercado ou comunicações 
comerciais. 

 
7. SÉTIMA SECÇÃO: TITULAR E RESPONSÁVEIS PELO TRATAMENTO. 

 
O Titular do tratamento é a empresa Serr.All. Industria Serramenti S.r.l. com sede na Via A. M. Mozzoni, 
10 - 06073 Corciano (PG), Código IVA e fiscal 03458240540 
Para qualquer comunicação nos termos do Art. 7 e seguintes do Decreto Legislativo 196/2003 e 
subsequentes alterações e aditamentos, entre em contacto com o Titular através do endereço 
info@serrall.com. Uma lista completa e actualizada dos responsáveis está disponível na sede do Titular. 

 
8. OITAVA SECÇÃO: CARÁCTER DE FORNECIMENTO DOS DADOS E CONSENTIMENTO. 

 
O fornecimento dos dados é facultativo mas necessário: uma eventual recusa resulta na impossibilidade, 
para o Titular, de dar continuidade às actividades necessárias ou funcionais à relação estabelecida e/ou a 
estabelecer e cumprir as obrigações associadas. Nos termos do Art. 24 do Decreto Legislativo 196/2003 o 
consentimento para o tratamento dos dados supracitados não é necessário, já que os mesmos são 
recolhidos para atender a obrigações legais ou para a execução de obrigações previstas contratualmente. 


