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POLÍTICA DE PRIVACIDADE 

Informações básicas sobre proteção de dados de acordo com o Regulamento Europeu de Proteção de Dados UE 2016/679 (RGPD) 

 

RESPONSÁVEL PELO TRATAMENTO 

Mentha Sylvestris – Actividades Comerciais, Industriais, Rurais e Turísticas, Unipessoal, Lda., NIPC 513 049 673, com sede na Rua da 

Ponte, 232 – 4825-282 Santo Tirso, e-mail: rui@quintadahortela.com. 

FINALIDADE 

Na MENTHA SYLVESTRIS tratamos os dados fornecidos pelos nossos clientes, fornecedores e / ou colaboradores com os seguintes 

propósitos: 

- Manter nosso relacionamento comercial, bem como tarefas administrativas, contabilisticas e fiscais. 

- Oferecer o melhor serviço possível e ser capaz de cumprir os compromissos derivados de nosso relacionamento comercial. 

- Atender às suas dúvidas e fornecer aos interessados ofertas de produtos e serviços. 

- Envio das informações solicitadas e manter-vos informadas sobre as novidades dos nossos produtos e serviços. 

Os dados pessoais fornecidos serão mantidos pela duração da relação comercial ou enquanto a parte interessada não solicitar a sua 

exclusão, respeitando sempre o tempo necessário para cumprir as obrigações legais. 

Dados corporativos podem ser usados para enviar informações comerciais sobre os nossos produtos e serviços, sempre com base no 

interesse legítimo existente das nossas relações e, como previsto, aqui e no artigo 21.2 da Lei 34/2002 RGPD Serviços da Sociedade 

da Informação e Comércio Eletrônico. 

Os dados pessoais fornecidos para fins mercantis serão mantidos desde que mantida a relação comercial, mais o prazo legalmente 

estabelecido pela Lei Geral Tributária nº 58/2003, de 17 de dezembro (artigos 66 a 70). 

 

LEGITIMAÇÃO 

A MENTHA SYLVESTRIS obtém dados pessoais sob o seu consentimento legítimo e estes são tratados de acordo com a política de 

privacidade definida. 

A base jurídica para o tratamento de dados de clientes, fornecedores e associados, é a execução de uma ordem de contrato / compra 

ou venda cujo propósito é unicamente o interesse legítimo da gestão e administração de tais encomendas / contratos. 

Ao navegar em nosso site, podemos solicitar informações pessoais quando desejar interagir em nosso blog e / ou nos enviar um 

formulário de contato, sempre sob sua autorização explícita e depois de aceitar nossa política de privacidade. 

A MENTHA SYLVESTRIS não se responsabiliza pelos dados pessoais publicados voluntariamente nos comentários do blog e pelo uso 

que outros usuários possam fazer. 
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TRANSFERÊNCIAS 

Os dados fornecidos não serão transferidos a terceiros, exceto por obrigação legal. No entanto, quando necessário para a execução 

de uma relação contratual e / ou para cumprir as disposições da regulamentação aplicável, os dados pessoais podem ser comunicados 

a: 

• Entidades bancárias e entidades de gestão de pagamentos. Autoridades fiscais, alfândegas e outras administrações públicas, bem 

como autoridades competentes em conformidade com os regulamentos aplicáveis. 

• Portadores ou operadores logísticos que estão envolvidas no transporte ou o envio, os fabricantes, subcontratados e / ou 

fornecedores de determinados produtos / serviços prestados, na medida do estritamente necessário para a execução da relação 

contratual e coordenação das atividades empresariais. 

As transferências internacionais de dados não serão feitas para países terceiros ou organizações internacionais. 

 

DIREITOS 

A Mentha Sylvestris declara e garante a implementação e manutenção de medidas de segurança adequadas para garantir a 

integridade das informações, permitir a recuperação em caso de incidentes e impedir o acesso não autorizado aos dados que nos 

fornecer. 

Qualquer pessoa tem o direito de obter confirmação sobre se a MENTHA SYLVESTRIS está na posse e a tratar dados pessoais que lhe 

digam respeito. 

As pessoas interessadas têm o direito de acesso aos seus dados pessoais e a solicitar a correção de dados imprecisos, a portabilidade 

de dados ou, se necessário, a remoção quando, entre outras razões, os dados não são mais necessários para os fins que foram 

recolhidos e, em qualquer caso, o direito de apresentar uma reclamação a uma autoridade de controle. 

Em determinadas circunstâncias, as partes interessadas podem solicitar a limitação do processamento de seus dados, caso em que 

apenas os manteremos para o exercício ou a defesa de reivindicações. 

Em determinadas circunstâncias e por razões relacionadas à sua situação particular, as partes interessadas podem objetar ao 

processamento de seus dados. A MENTHA SYLVESTRIS irá parar de processar os dados, exceto por razões legítimas, ou o exercício ou 

defesa de possíveis reivindicações. 

Note que pode exercer seus direitos, provando a sua identidade e/ou direitos sobre os dados em causa, através dos seguintes meios: 

Por email para rui@quintadahortela.com 

Por correio postal para a sede da empresa identificada na secção do Responsável pelo Tratamento.   

 

Data da última revisão: 18/12/2018 
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