Política de Privacidade
Informações aos Titulares (artigos 13º e 14º do RGPD)
A Empresa MENCOVAZ, Lda., com sede social em TagusPark - Parque de Ciência e Tecnologia
- Núcleo Central, Salas 245 e 247, Concelho de Oeiras, especializada em consultoria
imobiliária e avaliações, recebe dados pessoais:
a) Dos clientes ou seus representantes, sendo o tratamento necessário para a execução
de um serviço acordado no âmbito de um contrato no qual o titular dos dados ou seu
representante é parte;
b) Dos profissionais ao serviço da MENCOVAZ, Lda., contratados para a execução dos
serviços, prestados no âmbito de um contrato;
c) Através de sistemas de registo de acessos a instalações da MENCOVAZ, Lda..
A informação fornecida será tratada de forma confidencial e utilizada para realizar o serviço
contratado no âmbito de um contrato no qual o titular dos dados, ou seu representante, é
parte.
A MENCOVAZ, Lda., poderá transmitir os dados recolhidos a entidades subcontratadas para
os efeitos acima referidos, nos termos de contratos celebrados para o efeito, com essas
mesmas entidades.
A MENCOVAZ, Lda., apenas recorre a subcontratantes que garantam a implementação de
medidas técnicas e organizativas adequadas à protecção dos dados dos clientes,
assegurando a defesa dos seus direitos à luz da lei de protecção de dados, aplicável.
Adicionalmente, os dados pessoais supra-referidos poderão ser comunicados às entidades
competentes nos termos da lei, como por exemplo, às autoridades policiais ou judiciárias.
Os dados pessoais dos clientes serão conservados pelos seguintes prazos, a contar da data
da recolha:
a) pelo prazo em que durar a prestação do serviço;
b) pelos prazos legalmente aplicáveis no caso dos dados pessoais relevantes para
efeitos contabilísticos, fiscais, judiciais e contratuais.
c) os documentos resultantes da prestação de serviço realizada, podendo conter dados
pessoais, serão arquivados indefinidamente;
Os dados pessoais dos profissionais da MENCOVAZ, Lda., são conservados pelos seguintes
prazos, a contar da data da recolha:
a) durante a vigência do contrato ou pelo prazo em que durar a prestação do serviço;
b) pelos prazos legalmente aplicáveis no caso dos dados pessoais relevantes para
efeitos contabilísticos, fiscais, judiciais e contratuais.
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Nos termos da legislação aplicável, o titular do dados, poderá, a todo o tempo, exercer os
seus direitos, nomeadamente de acesso aos dados pessoais que lhe digam respeito, à sua
rectificação, eliminação ou limitação do seu tratamento, à portabilidade dos seus dados, ou
opor-se ao seu tratamento, mediante pedido escrito dirigido à MENCOVAZ, Lda., através do
endereço de e-mail GERAL@MENCOVAZ.PT ou para a morada MENCOVAZ, Lda., Taguspark,
Núcleo Central 245, 2740-122 Porto Salvo.
Sem prejuízo de qualquer outra via de recurso administrativo ou judicial, tem direito a
apresentar uma reclamação à Comissão Nacional de Protecção de Dados (CNPD) ou a outra
autoridade de controlo competente nos termos da lei, caso entenda que o tratamento dos
seus dados pela MENCOVAZ, Lda., viola o regime legal em vigor a cada momento.
Para mais informações sobre os termos do tratamento de dados pela MENCOVAZ, Lda.,
poderá contactar o Encarregado de Protecção de Dados através do e-mail
GERAL@MENCOVAZ.PT.
A MENCOVAZ, Lda., poderá alterar a sua Política de Privacidade a qualquer momento. Estas
alterações serão devidamente publicitadas no site www.MENCOVAZ.pt.
Caso as alterações tenha um impacte substancial nos seus direitos e liberdades, a
MENCOVAZ, Lda. notificá-lo-á dessas alterações através dos dados de contacto que nos
tenha disponibilizado.
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