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 POLÍTICA DE PRIVACIDADE 
 

Anteros Comercial – Sociedade Comercial, S.A., doravante designada por “Anteros Comercial, S.A.”, assume como 

missão fundamental o compromisso com as regras de privacidade e proteção de dados pessoais dos seus clientes, 

fornecedores, colaboradores, entre outros. 

A navegação através do presente site não implica, necessariamente, o fornecimento de dados pessoais.  

Deste modo, adotamos diversas medidas de segurança, de forma a proteger os dados pessoais que nos são 

disponibilizados através da utilização do website da Anteros Comercial, S.A., contra a sua difusão, perda, uso indevido, 

alterações, tratamento ou acesso não autorizado, ou qualquer outra forma de tratamento ilícito. 

RESPONSÁVEL PELO TRATAMENTO 

Anteros Comercial – Sociedade Comercial, S.A., titular do número de contribuinte 500972575, com sede na Rua Alferes 

João Batista, no 21-1oDrt., 5400-317 Chaves com o contacto telefónico 276340800 e endereço eletrónico 

geral@anteroscomercial.pt, é responsável pelo tratamento de dados pessoais, que lhe sejam solicitados, de acordo com 

as regras definidas na presente política de privacidade. 

DADOS PESSOAIS 

São considerados dados pessoais toda e qualquer informação relativa a uma pessoa viva, identificada ou passível de ser 

identificada, direta ou indiretamente, nomeadamente por referência a um identificador. São exemplos de 

identificadores, o nome, números de identificação, identificadores por via eletrónica, dados de localização e/ou um ou 

mais elementos específicos da identidade física, fisiológica, genética, mental, económica, cultural ou social da pessoa 

singular. 

COMO E QUANDO SÃO RECOLHIDOS OS SEUS DADOS PESSOAIS 

Os seus dados pessoais podem ser recolhidos: 

a. Quando envia uma candidatura, para colaborar com a ANTEROS COMERCIAL, S.A., por email; 

b. No âmbito de uma relação pré-contratual, ou contratual. 

 

FUNDAMENTO E FINALIDADE DO TRATAMENTO DOS DADOS PESSOAIS 

Os fundamentos que legitimam o tratamento dos seus dados pessoais pela Anteros Comercial, S.A. são os seguintes: 

a. Consentimento: Os seus dados pessoais podem ser tratados mediante manifestação de vontade, livre, específica, 

informada e explícita, nos termos da qual aceita, mediante declaração, ou ato positivo inequívoco, que os seus dados 
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pessoais sejam tratados pela Anteros Comercial, S.A.. Relativamente a processos de candidaturas, iremos pedir o seu 

consentimento, para manter os seus dados recolhidos, para serem considerados em candidaturas futuras. 

b. Interesse Legítimo: os seus dados pessoais podem ser necessários para a realização de certas atividades, 

relacionadas com a atividade da Anteros Comercial, S.A.. Iremos tratar os seus dados com base em interesse legítimo, 

exceto nos casos em que prevaleçam os seus direitos de privacidade e proteção de dados, de modo a dar resposta a 

pedidos de contacto da sua parte. 

c. No âmbito de obrigação contratual: tratamos os seus dados pessoais, na medida do estritamente necessário à 

prestação de serviços, por si contratados. 

d. No âmbito de obrigação legal: para cumprir com obrigação legal, prevista na legislação da UE ou na legislação 

nacional ou quando o tratamento for necessário para o desempenho de uma tarefa de interesse público. 

 

PRAZO DE CONSERVAÇÃO DOS SEUS DADOS PESSOAIS 

Os seus dados pessoais serão armazenados, de forma bloqueada, para fazer face às responsabilidades resultantes da 

relação contratual ou pré-contratual e de outras obrigações legais da Anteros Comercial, S.A.. Nesses casos, a Anteros 

Comercial, S.A., garante que não irá proceder ao tratamento dos seus dados pessoais, a menos que seja estritamente 

necessário para a formulação, exercício e defesa de reivindicações, ou quando requerido pela Administração Pública, 

Juízes e Tribunais, durante o período de prescrição dos seus direitos ou obrigações legais. 

 

TRANSMISSÃO DOS SEUS DADOS 

A Anteros Comercial, S.A. compromete-se a apenas transmitir os seus dados pessoais quando necessários para as 

finalidades anteriormente descritas. 

DIREITOS DOS TITULARES 

Tem o direito de solicitar ao responsável pelo tratamento dos dados:  

a) o acesso aos dados pessoais que lhe digam respeito  

Tem o direito de obter a confirmação de que os dados pessoais que lhe digam respeito são ou não objeto de tratamento 

e, se for esse o caso, o direito de aceder aos seus dados pessoais e às informações previstas no Regulamento Geral de 

Proteção de Dados. 

 b) a retificação dos seus dados  

O titular tem o direito de obter, sem demora injustificada, do responsável pelo tratamento a retificação dos dados 

pessoais inexatos que lhe digam respeito. 

 c) o apagamento dos seus dados  



 

 

 
 

Mat. C.R.C. Chaves e Contribuinte No 500 972 575 
Sede: Rua Alferes João Batista, no 21-1oDrt. | 5400-317 Chaves - Escritório: S.Fraústo, Estrada de Braga Km 164,5 | 5400-283 Chaves 
Telf. +351 276 340 800 | Fax. +351 276 340 801 

 

O titular tem o direito de obter do responsável pelo tratamento o apagamento dos seus dados pessoais, sem demora 

injustificada, e este tem a obrigação de apagar os dados pessoais, sem demora injustificada, quando se aplique, 

nomeadamente, um dos seguintes motivos:  

1) os dados pessoais deixaram de ser necessários para a finalidade que motivou a sua recolha ou tratamento; 

2) o titular retira o consentimento em que se baseia o tratamento dos dados (quando o mesmo se baseie no 

consentimento) e se não existir outro fundamento jurídico para o referido tratamento;  

3) o titular opõe-se ao tratamento e não existem interesses legítimos prevalecentes que justifiquem o tratamento;  

d) a limitação do tratamento no que disser respeito ao titular dos dados  

O titular dos dados tem o direito de obter do responsável pelo tratamento a limitação do tratamento, se se aplicar uma 

das seguintes situações:  

i. contestar a exatidão dos dados pessoais, durante um período que permita ao responsável pelo tratamento verificar a 

sua exatidão; 

ii.  o tratamento for ilícito e o titular dos dados se opuser ao apagamento dos dados pessoais e solicitar, em contrapartida, 

a limitação da sua utilização;  

iii. o responsável pelo tratamento já não precisar dos dados pessoais para fins de tratamento, mas esses dados sejam 

requeridos pelo titular para efeitos de declaração, exercício ou defesa de um direito num processo judicial;  

iv. se tiver oposto ao tratamento, até se verificar que os motivos legítimos do responsável pelo tratamento prevalecem 

sobre os do titular dos dados.  

e) o direito de se opor ao tratamento  

Quando o tratamento for efetuado para efeito dos interesses legítimos prosseguidos pelo Grupo Almedina, o titular dos 

dados tem o direito de se opor a qualquer momento, por motivos relacionados com a sua situação particular, ao 

tratamento dos dados pessoais que lhe digam respeito. O responsável pelo tratamento cessa o tratamento dos dados 

pessoais, a não ser que apresente razões imperiosas e legítimas para esse tratamento que prevaleçam sobre os 

interesses, direitos e liberdades do titular dos dados, ou para efeitos de declaração, exercício ou defesa de um direito 

num processo judicial.  

f) o direito à portabilidade dos dados 

O titular dos dados tem, nos termos e nas condições definidas na lei, o direito de receber os dados pessoais que lhe 

digam respeito e que tenha fornecido a um responsável pelo tratamento, num formato estruturado, de uso corrente e 

de leitura automática, e o direito de transmitir esses dados a outro responsável pelo tratamento sem que o responsável 

a quem os dados pessoais foram fornecidos o possa impedir, se:  

i. O tratamento se basear no consentimento ou num contrato; e  

ii. O tratamento for realizado por meios automatizados  

g) o direito de retirar consentimento em qualquer altura  

Se o tratamento dos dados se basear no consentimento, o titular dos dados tem o direito de retirar o seu 

consentimento em qualquer altura, sem comprometer a licitude do tratamento efetuado com base no consentimento 

previamente dado.  

h) o direito de apresentar reclamação a uma autoridade de controlo  

O titular dos dados tem o direito de, a qualquer momento, apresentar uma reclamação à autoridade de supervisão e 

controlo: Comissão Nacional de Proteção de Dados (CNPD) – Rua de São Bento, n.º 148, 3.º, 1200-821 Lisboa; Telefone - 
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+351213928400; fax - +351213976832; email – geral@cnpd.pt  

 

Caso pretenda exercer qualquer um dos direitos mencionados de a) a g), deverá contactar-nos por escrito, através do 

email privacidade@anteroscomercial.pt ou de carta enviada para Rua Alferes João Batista, no 21-1oDrt. | 5400-317 

Chaves, Portugal. 

PROPRIEDADE INTELECTUAL 

O conteúdo deste site, incluindo marcas, desenhos, logótipos, texto, imagens, materiais áudio e de vídeo, é propriedade 

da Anteros Comercial, S.A., a menos que indicado de outro modo através de uma referência à sua fonte, e está 

protegido nos termos gerais de direito e pela legislação nacional e internacional em matéria de proteção da 

propriedade intelectual. Não é permitido exibir, reproduzir, distribuir, modificar, transmitir ou usar o conteúdo deste 

sítio de forma alguma, para qualquer finalidade pública ou comercial, sem o prévio e expresso consentimento por 

escrito da Anteros Comercial, S.A.. 

COOKIES 

Não existem cookies associados ao website da Anteros Comercial, S.A., www.anteroscomercial.pt.  

LINKS PARA OUTROS WEBSITES 

A página web da Anteros Comercial, S.A. não possui ligações para outros websites. 

SEGURANÇA DOS DADOS 

A Anteros Comercial, S.A. dispõe de procedimentos de natureza técnica e organizativa com o objetivo de evitar quebras 

de segurança e o acesso indevido a dados pessoais, bem como a respetiva destruição ou uso ilícitos. 

 

Atualização: 24 de maio de 2018. 
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