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POLÍTICA DE PRIVACIDADE 

WEBSITE DA SPOT TOOLS - COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE MOLDES, LDA. 

 

 
1 IDENTIFICAÇÃO DO RESPONSÁVEL PELO TRATAMENTO 

➢ Empresa: SPOT TOOLS – Comércio e Indústria de Moldes, Lda 

(doravante designada apenas por SPOT TOOLS) 

➢ Sede: Rua das Rosas, Nº 409 – Pedra de Cima 
2430-153 Marinha Grande 

➢ NIPC: 516597574 

➢ Telefone: +351 244 574 820  

➢ E-mail: geral@spottools.pt 
 

 
2 INFORMAÇÃO E CONSENTIMENTO 

Mediante a aceitação da presente Política de Privacidade o utilizador presta o 

seu consentimento informado, expresso, livre e inequívoco para que os dados 

pessoais fornecidos através do site [www.spottools.pt] sejam tratados pela 

SPOT TOOLS nos termos da legislação sobre proteção de dados pessoais. 

Em caso algum serão solicitados dados pessoais sobre a origem racial ou 

étnica, opiniões políticas, convicções religiosas ou filosóficas, opiniões 

políticas, filiação sindical, dados relativos à saúde e à vida sexual, dados 

genéticos, biométricos ou dados relativos à vida sexual ou orientação sexual. 

Um dado pessoal é qualquer tipo de informação relativa a uma pessoa 

singular. Por exemplo, o nome, um número de identificação, dados de 

localização, contactos, até elementos da sua identidade física, económica ou 

social. 

O tratamento de dados pessoais é qualquer operação efetuada, por meios 

automatizados e não automatizados, sobre estes dados: recolha, registo, 

alteração, consulta, utilização, transmissão, e destruição. 

 

Em caso algum a SPOT TOOLS levará a cabo qualquer uma das seguintes 

mailto:geral@spottools.pt
https://www.refundos.pt/
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atividades com os dados pessoais facultados através deste site, sem o 

consentimento prévio expresso do titular dos dados: 

➢ Ceder a outras pessoas ou outras entidades; 

➢ Transferir para fora do Espaço Económico Europeu (EEE). 

 

 
 
3 FINALIDADES DO TRATAMENTO DE DADOS PESSOAIS 

 
Os dados pessoais tratados através desta página serão unicamente utilizados 

para as seguintes finalidades: 

➢ Comunicação e esclarecimentos; 

➢ Processamento de pedidos de informação; 

➢ Verificar, manter e desenvolver sistemas e análises estatísticas. 

 
A SPOT TOOLS garante a confidencialidade de todos os dados fornecidos. A 

SPOT TOOLS procede à recolha e ao tratamento dos seus dados de forma 

segura, impedindo a sua perda ou manipulação, utilizando as técnicas mais 

adequadas para o efeito, contudo, importa ter presente que a recolha de 

dados em redes abertas permite a circulação dos dados pessoais sem 

condições de segurança, havendo o risco de ser vistos e utilizados por 

terceiros não autorizados. 

A falta de resposta aos dados assinalados como obrigatórios, implica a 

impossibilidade de dar resposta à sua solicitação. 

 

 
4 MEDIDAS DE SEGURANÇA 

 

A SPOT TOOLS garante a confidencialidade dos dados fornecidos através 

deste website. A recolha e tratamento de dados realiza-se de forma segura e 

que impede a sua perda ou manipulação. Toda a informação que é recolhida 

no website é encriptada, com o uso de encriptação com certificado em todas 

as comunicações do site (SSL). 

Sempre que aceder a dados pessoais a SPOT TOOLS, compromete-se a: 
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➢ Armazená-los por intermédio de medidas de segurança, legalmente 

exigíveis, de natureza técnica e organizativa, que garantam a sua 

segurança, evitando assim a alteração, perda, tratamento ou acesso não 

autorizado, em conformidade com o estado da tecnologia em cada 

momento, a natureza dos dados e os possíveis riscos a que estejam 

expostos; 

➢ Utilizar os dados exclusivamente para as finalidades previamente 

definidas; 

➢ Certificar-se que os dados são tratados unicamente pelos colaboradores 

cuja intervenção seja necessária para satisfazer a solicitação do titular dos 

dados, estando os mesmos obrigados ao dever de sigilo e de 

confidencialidade. Existindo a possibilidade de a informação ser revelada 

a terceiros para os referidos fins, estes devem ser obrigados a guardar a 

devida confidencialidade em conformidade com o previsto neste 

documento. 

➢ A SPOT TOOLS pode recorrer a terceiros – subcontratantes - para a 

prestação de determinados serviços, o que poderá implicar o acesso, por 

esses terceiros, a dados pessoais dos clientes. A Spot Tools assegura que 

estas entidades subcontratadas satisfazem os requisitos legais aplicáveis 

e oferecem as garantias adequadas em matéria de proteção de dados. 

 

5   DIREITOS 

Os titulares dos dados pessoais têm os direitos seguintes: 

a) Direito de acesso – prestação de informação sobre os dados pessoais que a 

Caixa detém a respeito do titular dos dados e sobre o respetivo tratamento; 

b) Direito de retificação – correção, atualização ou inclusão de informação (que 

possa estar em falta) relativa ao titular dos dados; 

c) Direito ao apagamento dos dados (“direito a ser esquecido”) – apagamento 

dos dados, verificados os requisitos legais para o efeito (inexistência de contratos 

ativos, ultrapassado o prazo legal de retenção dos dados a que a Caixa está 

obrigada); 

d) Direito à limitação do tratamento – suspensão/cessação (temporária) do 

tratamento de dados, observados os requisitos legais aplicáveis; 
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e) Direito à portabilidade – disponibilização dos dados pessoais facultados pelo 

cliente, em formato estruturado de uso corrente e de leitura automática, de modo 

a que possam ser transmitidos a outro responsável pelo tratamento; 

f) Direito de oposição – revogação de consentimento para tratamento(s) de 

dados efetuado(s) com base nesse fundamento. 

 

6   EXERCÍCIO DOS DIREITOS 

 
De acordo com o disposto na LDPD e no RGPD, o utilizador pode exercer, caso 

aplicável, a todo o tempo os seus direitos de informação, acesso, retificação, 

apagamento, limitação, portabilidade e oposição, através de solicitação 

escrita dirigida à SPOT TOOLS pelos seguintes meios: 

➢ Via postal para o endereço: Rua das Rosas, Nº 409 – Pedra de Cima 

2430-153 Marinha Grande 

➢ Email para o endereço de correio eletrónico: geral@spottools.pt  

 

 

7   COOKIES 

 
Para facilitar e proporcionar uma melhor experiência de navegação através 

do website, a SPOT TOOLS informa que utiliza Cookies ou outros arquivos 

de funcionalidade similar (a seguir "Cookies"). 

Devido ao modo como funcionam os standards de comunicação de Internet, 

o acesso aos websites pode implicar a utilização de cookies. A SPOTTOOLS, 

é responsável pelos Cookies e pelo tratamento dos dados obtidos através dos 

cookies, quer próprios, quer de terceiros, através do seu website, decidindo 

sobre o propósito, conteúdo e uso do tratamento dos dados recolhidos. 

Os cookies são arquivos que contêm pequenas quantidades de informações 

que são descarregadas para o dispositivo do utilizador quando visita uma 

página da Web. 

O objetivo principal é reconhecer o utilizador sempre que acede ao website, 

permitindo também melhorar a qualidade e oferecer um melhor uso do site, 

visando simplificar a navegação. 

Os cookies são essenciais para o funcionamento da Internet; não danificam 
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o equipamento ou dispositivo do utilizador e, se estiverem ativados na 

configuração do seu navegador, ajudam a identificar e resolver possíveis 

erros na operação do website. 

 

Em conformidade com a legislação vigente é prestada informação relativa à 

forma como o utilizador pode configurar o browser para gerir e manter a sua 

privacidade e segurança em relação aos Cookies, através de links para aceder 

ao website de suporte oficial dos principais navegadores para que possa 

decidir se aceita ou não o uso de Cookies. Assim, informamos que pode 

bloquear cookies através das ferramentas de configuração do browser que 

estiver a utilizar. 

 
 

 
8 AUTORIDADE DE CONTROLO 

 
Nos termos legais, o titular dos dados tem o direito de apresentar uma 

reclamação em matéria de proteção de dados pessoais à autoridade de 

controlo competente, a Comissão Nacional de Proteção de Dados (CNPD) 

www.cnpd.pt 

 

 

 

 

http://www.cnpd.pt/

