NOVO REGULAMENTO DE PROTEÇÃO DE DADOS

O Regulamento Geral sobre a Proteção de Dados Pessoais – Regulamento nº 2016/679 do
Parlamento Europeu e do Conselho, de 27 de Abril de 2016, que estabelece as regras relativas
proteção, tratamento e livre circulação dos dados pessoais das pessoas singulares e que se aplica
diretamente a todas as entidades que procedam ao tratamento desses dados, em qualquer Estado
membro da União Europeia, nomeadamente Portugal, passa a ser aplicável a partir de 25 de maio de
2018.

A TERRA DAS IDEIAS, LDA., vem por este meio dar-lhe a conhecer as novas regras aplicáveis ao
tratamento dos seus dados pessoais, os direitos que lhe assistem, assim como informá-lo(a) da forma
como pode gerir, diretamente e de forma simples, os respetivos dados.

No âmbito e para efeitos dos serviços que lhe prestamos, a TERRA DAS IDEIAS, LDA., na medida em
que determine os meios de tratamento e as finalidades, é a entidade responsável pelo tratamento
dos seus dados pessoais e por assegurar a proteção da sua privacidade, atuando em conformidade
com a lei e o novo Regulamento.

Entidade responsável pelo tratamento

-

TERRA DAS IDEIAS, LDA
Rua Fernando de Oliveira, 8
2130-056 BENAVENTE
PORTUGAL
Telef. 263 589 307

Os nossos registos incluem dados que foram obtidos ao longo da relação contratual e comercial que
estabeleceu connosco e na sequência das diversas interações realizadas entre si e a TERRA DAS

IDEIAS, LDA.
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Para além das situações em que tratamos dados para cumprimento de imposições legais, tratamos os
seus dados para as seguintes finalidades:
. Gestão de contacto com o Cliente;
. Gestão Administrativa
. Gestão Contabilística e Fiscal;
. Prestação de Serviços
. Processamento de Faturação e cobrança
. Deteção de fraude e contencioso;
. Envio de informação

A TERRA DAS IDEIAS, LDA., conservará os seus dados pessoais pelo período necessário à prestação
dos serviços, respetiva faturação e cumprimento das obrigações legais.
Os seus dados pessoais podem ser comunicados a prestadores de serviços da TERRA DAS IDEIAS,
Lda, para efeitos da prestação de serviços subcontratados, a autoridades judiciais, fiscais e
regulatórias, com a finalidade do cumprimento de imposições legais.
É garantido ao Cliente o direito de acesso, retificação, oposição, eliminação, limitação e portabilidade
dos seus dados pessoais. O exercício desses direitos pode ser solicitado mediante pedido escrito,
enviado para o endereço da entidade responsável pelo tratamento, acima mencionada ou para o
endereço do Encarregado de Proteção de Dados (DPO):

dpo@terradasideias.com

Relativamente a Clientes empresariais e no que diz respeito aos eventuais dados pessoais de
utilizadores do(s) serviço(s), administrador(es) e representante(s), aplicar-se-ão, com as devidas
adaptações, as mesmas regras como se de um cliente particular se tratasse.

Os nossos agradecimentos pela atenção prestada.

Miguel Cardoso
CEO
Terra das Ideias, Lda.
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