Política de Privacidade e Proteção de Dados
A Orbisource – Ambiente, Lda assegura a privacidade dos utilizadores bem como a confidencialidade de todos
os dados pessoais, nos termos e para os efeitos previstos na Lei n.º 67/98, de 26 de Outubro e no Regulamento
(EU) 2016/679 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 27 de Abril de 2016 (Regulamento Geral sobre Proteção
de Dados). A presente Política de Privacidade aplica-se a todos os dados pessoais recolhidos pela Orbisource –
Ambiente Lda.
O utilizador deve ler com atenção esta Política de Privacidade, escrita de forma concisa, transparente, inteligível e
simples para facilitar a sua compreensão, e determinar, livre e voluntariamente, se pretende fornecer os seus
dados pessoais, não sendo estes usados para outras finalidades que não as descritas na presente política, sem
que tal seja previamente informado ou com consentimento prévio.
O preenchimento dos formulários disponibilizados implica a cedência de dados pessoais, os quais farão parte de
uma base de dados destinada à execução e concretização de uma relação contratual e/ou comercial.
As informações fornecidas apenas serão utilizadas se verificada uma das seguintes condições:
- Prestou o seu consentimento através da assinatura ou aceitação de um formulário online ou em papel;
- Os dados forem estritamente necessários para dar cumprimento a uma obrigação legal a que a Orbisource
Ambiente Lda. está sujeita, tal como a faturação, a divulgação de dados à Administração Tributária e à Segurança
Social, a divulgação na sequência de mandatos judiciais, colaboração com os reguladores e a defesa dos
interesses legítimos da empresa, bem como outras autoridades;
- Os dados foram necessários para efeito dos interesses legítimos prosseguidos pela empresa, desde que não
prevaleçam sobre os interesses ou direitos, liberdades e garantias do titular dos dados.
Caso os dados fornecidos pertençam a um terceiro, o utilizador garante que informou o titular dos dados da
informação contida na presente Política de Privacidade e obteve a sua autorização de cedência de dados para os
fins estritamente necessários.
Todos os titulares de dados têm o direito de acesso, retificação, cancelamento e oposição dos mesmos. Assim, a
qualquer momento, pode solicitar-nos o acesso aos seus dados pessoais; a retificação da sua informação pessoal;
a oposição, o apagamento ou a limitação do tratamento dos seus dados pessoais; e a portabilidade dos dados
pessoais anteriormente fornecidos, de forma estruturada, compatível e num formato legível.
Em caso de solicitação de usufruto de algum direito ou esclarecimento, o titular será informado das medidas
tomadas nesse sentido, no prazo de um mês a partir do momento em que o pedido for efetuado.

A Orbisource Ambiente Lda. não efetua o tratamento de dados pessoais referentes a opiniões políticas, origem
racial ou étnica, convicções religiosas ou filosóficas, ou a filiação sindical, bem como o tratamento de dados
genéticos, dados biométricos, dados relativos à saúde ou dados relativos à vida sexual ou orientação sexual.
O período de tempo durante o qual os dados são armazenados e conservados varia de acordo com a finalidade
para a qual a informação é tratada. Sempre que não exista uma exigência legal especifica, os dados serão
armazenados e conservados apenas pelo período mínimo e proporcional necessário para a prossecução das
finalidades que motivaram a sua recolha ou o seu posterior tratamento, findo o qual os mesmos serão eliminados.
Caso deseje usufruir de algum direito ou esclarecer qualquer dúvida referente à presente política de privacidade,
pode fazê-lo através dos seguintes contactos:
Email: geral@orbisource.pt
Site: www.orbisource.pt
Carta: Alto das Almas das Domingas, Zona Industrial de Anadia 3780-299 Anadia
Poderá ainda consultar a legislação e informação disponível em:
https://www.cnpd.pt/ - Comissão Nacional de Proteção de Dados
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=CELEX%3A32016R0679 – Regulamento (UE) 2016/679 do
Parlamento Europeu e do Conselho de 27 de abril de 2016 relativo à proteção das pessoas singulares no que diz
respeito ao tratamento de dados pessoais e à livre circulação desses dados e que revoga a Diretiva 95/46/CE
(Regulamento Geral sobre a Proteção de Dados)
http://www.pgdlisboa.pt/leis/lei_mostra_articulado.php?nid=156&tabela=leis&so_miolo – Lei n.º 67/98, de 26 de
Outubro, Lei da Proteção de Dados Pessoais

