Política de Privacidade de Dados

A Nutrinova - Nutrição Animal, SA. elaborou a presente Política, de acordo com o Regulamento Geral
de Proteção dos Dados e a restante Legislação aplicável á sua atividade, para demonstrar o seu empenho e o
seu compromisso na defesa dos direitos dos titulares de dados pessoais que nos são disponibilizados por
aqueles que de alguma forma se relacionam com a empresa.

A Nutrinova, SA. respeita as melhores práticas no domínio da segurança. Para o efeito tem
implementado um conjunto exigente de medidas técnicas e organizativas capazes de proteger os dados
pessoais contra a sua difusão, perda, uso indevido, alteração, tratamento ou acesso não autorizado, bem
como contra qualquer outra forma de tratamento ilícito.

A Nutrinova, SA. é responsável pelo tratamento e pela conservação de dados pessoais por si
recolhidos, estando a recolha sempre limitada aos dados estritamente necessários. Os dados pessoais são
mantidos pelo período em que a Nutrinova mantiver uma relação contratual com o titular dos dados. Poderá
haver necessidade de se manterem os dados pessoais para além da referida relação contratual, seja com
base no consentimento do titular, seja para assegurar direitos ou deveres relacionados com o contrato, seja
ainda por existirem interesses legítimos que o fundamentem, mas sempre pelo período estritamente
necessário á realização da finalidade definida ou de acordo com a legislação aplicável ou até que exerça o seu
direito de oposição, esquecimento ou retire o seu consentimento.

Ao titular dos dados pessoais são garantidos os direitos de acesso, retificação, portabilidade,
apagamento,

limitação

ou

oposição

ao

seu

tratamento,

salvo

determinadas

exceções,

nomeadamente as destinadas à salvaguarda do interesse público (prevenção ou deteção de crimes),
ao interesse da manutenção do sigilo profissional ou da legislação em vigor.

O cumprimento destas regras constitui uma obrigação indeclinável de todos aqueles que legalmente
acedem a dados pessoais na posse da Nutrinova, SA.

