
Geoárea, Consultores de Geotecnia e Ambiente Lda
Política de Privacidade e Proteção de Dados Pessoais

Na Geoárea, Consultores de Geotecnia e Ambiente Lda, percebemos a importância da utilização
dos seus dados pessoais assim como a privacidade dos mesmos comprometendo nos a utilizádos seus dados pessoais, assim como a privacidade dos mesmos, comprometendo‐nos a utilizá‐
los para finalidades claramente identificadas e de acordo com os seus direitos de proteção de
dados, em conformidade com a Lei de Proteção de Dados Pessoais – Lei 67/98, de 26 de
outubro, e demais legislação vigente nesta matéria, como a Lei 41/2004, de 18 de agosto, com a
redação que lhe foi dada pela Lei 46/2012, de 29 de agosto, relativa à proteção de privacidade
no que diz respeito ao tratamento de dados pessoais.

A presente política de privacidade e proteção de dados tem o objetivo de proporcionar aosA presente política de privacidade e proteção de dados tem o objetivo de proporcionar aos

nossos clientes, fornecedores, subcontratados e colaboradores, doravante "Parte Interessada",

atuais e futuros, a compreensão geral sobre os pontos a seguir descritos.

1. Em que circunstâncias são recolhidos e tratados os dados pessoais?

Os dados podem ser recolhidos se proceder ao preenchimento dos modelos/impressos

existentes na Geoárea, para cada fim, pedidos por correio eletrónico ou correio postal, se

contratar os nossos serviços ou se for contratado pela Geoárea Lda.

Compromisso: A Geoárea Lda tem como compromisso assegurar um serviço de qualidade à

Parte Interessada, e para que os seus dados pessoais sejam respeitados, inclui todos os aspetos

de privacidade relacionados com a proteção e tratamento de dados pessoais.

Consentimento: Quando o tratamento dos dados pessoais de uma Parte Interessada é

necessário ao prosseguimento de um interesse legítimo e quando este interesse se sobrepuser à

necessidade de proteger a privacidade dos mesmos, a Geoárea Lda pode proceder ao

tratamento de determinados dados pessoais sem obter o consentimento expresso da Parte

Interessada. Sempre que for razoavelmente possível ou exigido pela lei aplicável, obteremos o

seu consentimento antes de recolher ou utilizar os seus dados pessoais.

Transparência: A Geoárea Lda fornece à Parte Interessada mais informações referentes ao

tratamento dos seus dados pessoais, o que pode incluir excertos de diretivas e orientações

internas, mediante pedido.

Qualidade dos dados: No tratamento dos dados pessoais da Parte Interessada garantimos que
serão feitos todos os esforços no sentido a que este tratamento seja exato e que os mesmos
estejam atualizados Para mais informações acerca dos seus dados pessoais guardadosestejam atualizados. Para mais informações acerca dos seus dados pessoais guardados,
contactar por favor: geral@geoarea.pt.
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Utilização de dados: Os dados que a Geoárea Lda recolhe são utilizados para os seguintes pressupostos:

 Relações contratuais / comerciais com a Parte Interessada;

 Informar a Parte Interessada de atualizações ou alterações do serviço contratado / prestado,
incluindo alterações aos nossos termos, condições e políticas;

 Para garantir a conformidade com os requisitos legais.

2. Que dados pessoais podem ser recolhidos?

 Clientes:

a) Dados de contacto / contratuais: Nome, email, morada e nº de telefone;

b) Informação fiscal: NIF e morada para efeitos de faturação;

c) Demais informação solicitada no âmbito do Sistema de Qualidade implementado na Geoárea
Lda, nomeadamente Questionário de Avaliação do serviço prestado.

 Fornecedores / Subcontratados:

a) Dados de contacto: Nome, email, morada, nº de telefone;

b) Documento de identificação e outros dados legais (NIF, SS, etc...);

c) Informação fiscal e bancária: NIF e IBAN;

d) Curriculum Vitae;

e) Habilitações legais / profissionais, se aplicável;

f) Demais informação solicitada no âmbito do Sistema de Qualidade implementado na Geoárea
Lda.

 Colaboradores:

a) Dados de contacto: Nome, email, morada, nº de telefone;

b) Documento de identificação e outros dados identificativos (NIF SS etc );b) Documento de identificação e outros dados identificativos (NIF, SS, etc...);

c) Informação bancária: IBAN;

d) Curriculum Vitae;

e) Habilitações profissionais, se aplicável;

f) Informações em matéria de medicina preventiva ou do trabalho, para a avaliação da capacidade
de trabalho de empregado – Fichas de aptidão médica (os resultados de exames serão
entregues ao titular dos dados e nunca à Geoárea);

g) Demais informação solicitada no âmbito do Sistema de Qualidade implementado na Geoárea
Lda;

h) Partilha de dados pessoais com os nossos Clientes, sempre que exigidos para realização de um
trabalho ou atualização de dados em obra.
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3. Para que finalidade e com que fundamento podem ser utilizados os seus dados pessoais?

Nos termos da legislação de proteção de dados vigente na União Europeia (o Regulamento Geral sobre a
Proteção de Dados) a utilização de dados pessoais tem de justificar‐se ao abrigo de, pelo menos, um
fundamento jurídico para o tratamento de dados pessoais. Pode consultar a explicação sobre o âmbito de
cada um desses fundamentos.*

*Fundamentos jurídicos para o tratamento de dados pessoais:

 Quando o tratamento seja necessário para celebrar um contrato com a Parte Interessada ou Quando o tratamento seja necessário para celebrar um contrato com a Parte Interessada ou
proceder à sua execução;

 Quando o tratamento seja necessário para cumprimento das obrigações legais a que a Geoárea Lda
se encontre sujeita;

 Quando o tratamento for necessário para que possamos declarar, exercer ou defender um direito
em processo judicial contra a Parte Interessada ou um terceiro.

4. De que forma tratamos os dados pessoais da Parte Interessada?q p

A Geoárea Lda é responsável pelos dados recolhidos que são tratados informaticamente. Para garantir a
segurança dos seus dados e a máxima confidencialidade, tratamos a informação que nos forneceu de
forma absolutamente confidencial, de acordo com as nossas políticas e procedimentos internos de
segurança e confidencialidade e não partilhamos os seus dados com terceiros para fins comerciais.

5. A Parte Interessada pode alterar ou retirar o seu consentimento?

A Parte Interessada pode, a qualquer momento, exercer os seus direitos de acesso, retificação,
apagamento, bloqueio ou oposição ao tratamento dos dados pessoais que nos forneça, nos termos da Lei
n.º 67/98, de 26 de outubro, com efeitos para o futuro. Para tal, basta solicitar por correio eletrónico,
geral@geoarea.pt, solicitando o que pretende.

6. Durante quanto tempo conservamos os seus dados pessoais?

C d d d t í d f á i â bit d fi lid dConservamos os seus dados apenas durante o período que for necessário no âmbito da finalidade para a
qual estes foram recolhidos, prevalecendo os prazos legais a que são obrigados.

7 .Tratamentos do acesso aos dados pessoais

A Geoárea Lda, é restringe o acesso aos dados pessoais da Parte Interessada aos funcionários e
fornecedores que necessitem de utilizar a informação para proceder ao seu tratamento e que estão
contratualmente obrigados a manter a confidencialidade e a segurança dos dados pessoais.
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8. Responsável pelo tratamento dos dados pessoais

Geoárea – Consultores de Geotecnia e Ambiente Lda, pessoa coletiva 507 299 132, matriculada na

Conservatória do Registo Comercial de Cascais, sob o mesmo número, com sede na Rua Jacinto Soares de

Albergaria, nº 1 – 3º A, 2795‐208 Linda‐a‐Velha e escritório na Rua do Miradouro nº 18 – Cave Esquerda,

2610‐276 Alfragide, é a entidade responsável pelo tratamento dos dados pessoais fornecidos pela Parte

Interessada, quer no âmbito de contactos prévios quer na celebração, execução, renovação ou cessação

do contrato, ou outro tipo de relações comerciais.

9. Como fazer uma reclamação

Caso não se encontre satisfeito com o modo com que os seus dados pessoais se encontram a ser tratados

pela Geoárea Lda agradecemos o seu contacto para geral@geoarea.pt.

No caso de se manter insatisfeito, tem o direito de apresentar uma reclamação diretamente à Comissão

N i l d P ã d D d f d d i fNacional de Proteção de Dados, conforme dados infra:

Comissão Nacional de Proteção de Dados – CNPD

Rua de São Bento, n.º 148, 3º

1200‐821 Lisboa

Tel.: +351 213928400

Fax: +351 213976832

E‐mail: geral@cnpd.pt

10. Questões e comentários

Todas as questões, comentários e solicitações relativamente à privacidade e aos seus dados pessoais

deverão ser enviados para geral@geoarea.pt.

11. Alterações

A presente Política de Privacidade poderá ser alterada periodicamente, onde quaisquer alterações de
carácter significativo serão comunicadas às partes interessadas via email, ou mediante publicação no sítio
da Geoárea (www.geoarea.pt), sem necessidade de consentimento prévio e expresso da Parte
Interessada.
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