
POLÍTICA DE PROTEÇÃO DE DADOS PESSOAIS DA ALMA BRAGUESA FURNITURE, LDA 

A) Responsável pelo tratamento dos seus dados pessoais: 

Alma Braguesa Furniture, Lda, com sede na Rua da Mouta nº 58, 4705-180 Braga 

B) Para que fins são utilizados os seus dados pessoais: 

a. Cumprir as obrigações contratuais, bem como obrigações legais; 

b. Comunicar qualquer iniciativa promocional ou publicitária da Alma Braguesa. 

C) Porque razão utilizamos os seus dados pessoais: 

a. Comunicação Alma Braguesa/ Cliente; 

b. Celebração de contratos; 

c. Emissão de faturas; 

d. Utilização de imagens do projeto sem nunca referir o local exato bem como o 

nome dos proprietários do mesmo. 

D) Durante quanto tempo conservamos os seus dados: 

Conservamos os seus dados pessoais durante todo processo de criação, elaboração e 

termino do projeto, manteremos os seus dados pelo período máximo de 10 anos. 

E) A quem comunicaremos os seus dados: 

A ninguém, salvo se existir uma disposição legal que o imponha, caso se trate de um 

requisito necessário para o cumprimento do contrato ou se obtivermos o seu 

consentimento. 

F) Que direitos pode exercer ao facultar-nos os seus dados: 

a. Direito de acesso aos seus dados pessoais para saber que dados estão a ser 

objeto de tratamento e quais os tratamentos que estão a ser realizados; 

b. Direito de retificação de quaisquer dados pessoais inexatos ou desatualizados 

c. Direito de apagamento dos seus dados 

d. Direito de oposição, ou seja, de solicitar que não sejam tratados os seus dados 

pessoais; 



e. Direito de retirar o seu consentimento em qualquer altura, quando este foi o 

fundamento legal para o tratamento dos seus dados; 

f. Direito de solicitar a limitação do tratamento dos seus dados; 

g. Direito de portabilidade, ou seja, de receber os dados pessoais que tenha 

disponibilizado à Alma Braguesa Furniture, Lda num formato estruturado, de 

uso comum e leitura mecânica, e de os transmitir a outro responsável pelo 

tratamento. 

G)  Como pode exercer os seus direitos: 

Para o exercício dos seus direitos, deverá enviar um pedido por escrito, por correio 

registado e indicar o seu nome completo e o direito que está a exercer. A Alma Braguesa 

irá solicitar-lhe as informações necessárias à verificação da sua identidade. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Declaro que li, entendi e concordo com a presente Política de Proteção de Dados da 

Alma Braguesa Furniture, Lda. 

 

 

 

DATA: 

ASSINATURA: 



 

 

Os dados pessoais facultados à Sociedade Alma Braguesa Furniture, Lda pelos clientes destinam-se apenas ao 

cumprimento do contrato celebrado entre a mesma e os seus clientes, podendo estes dados ser entregues aos 

Serviços Públicos e à autoridade judiciária por força de disposição legal 

Nos termos da Lei n.º 67/98. de 26 de outubro, os clientes podem solicitar, o acesso, retificação, atualização e a 

remoção dos seus dados pessoais. 


