REGULAMENTO GERAL DE PROTEÇÃO DE DADOS PESSOAIS
Informação para Clientes Empresariais
A proteção dos dados pessoais de todas as pessoas que de alguma forma se relacionam com a
Tudévora constitui um compromisso fundamental para a nossa empresa, pelo que trabalhamos
diariamente para assegurar os melhores níveis de proteção dos dados pessoais que tratamos
respeitando a legislação e todos os normativos e orientações nacionais e europeus aplicáveis ao seu
tratamento.
Na gestão da relação contratual com os nossos clientes empresariais acedemos muitas vezes a dados
pessoais dos administradores, colaboradores ou prestadores de serviços dos nossos clientes
empresariais.
Com esta comunicação pretendemos dar-lhe a conhecer como é que a Tudévora trata estes dados
pessoais e as finalidades para as quais os trata, assim como informá-lo dos direitos que assistem aos
titulares dos dados e da forma como os mesmos poderão exercer os mesmos.
A Tudévora na medida em que determina as finalidades e os meios de tratamento é a entidade
responsável pelo tratamento dos seus dados pessoais;
Com morada de contacto,
Rua Sebastião Mendes Bolas n.º 2 - Armazém E / L
Zona Industrial Almeirim Norte
7005-872 Évora
Tratamos os dados pessoais para as seguintes finalidades;
- Cumprimento de obrigações legais.
- Prestação de serviços relacionados com o mercado de peças auto e acessórios, máquinas
ferramentas e consumíveis.
- Envio de Informações e alertas caso o titular dos dados tenha autorizado o tratamento dos seus dados
pessoais para as finalidades especificadas.
Estas comunicações pretendem informar sobre temas importantes e outras informações que
consideramos valiosas para os clientes.
- Marketing ou divulgação de ofertas de bens ou serviços da Tudévora caso o titular dos dados tenha
autorizado o tratamento dos seus dados pessoais para esta finalidade.
Estas comunicações pretendem dar-lhe a conhecer novidades, promoções, campanhas e outras
oportunidades de que poderá beneficiar.
- Envio de inquéritos de satisfação, caso o titular dos dados tenha autorizado o tratamento dos seus
dados pessoais para esta finalidade.
A Tudévora poderá ter de comunicar os dados pessoais recolhidos a terceiros que estejam envolvidos
na prestação dos serviços por si contratados, assim como a autoridades judiciais, fiscais e regulatórias,
com a finalidade do cumprimento de obrigações legais.
Os dados pessoais recolhidos serão exclusivamente tratados para as finalidades acima indicadas pela
Tudévora e serão conservados somente durante o período de tempo necessário à concretização das
finalidades que motivaram a sua recolha.

De acordo com a legislação sobre Proteção de Dados Pessoais os titulares dos dados pessoais podem
exercer os seus direitos de acesso, retificação, apagamento, oposição, limitação e portabilidade,
solicitando-o por escrito, por e-mail para francisco.batista@tudevora.pt ou por correio para sede da
empresa acima descrita, devendo em qualquer caso comprovar a sua identidade e especificar o direito
ou os direitos que pretendem exercer.
A Tudévora tem um encarregado de proteção de dados que se encontra envolvido em todas as
questões relacionadas com a proteção de dados pessoais.
Os contactos do encarregado de proteção de dados são os seguintes;
Nome: Francisco Batista
E-mail: francisco.batista@tudevora.pt
Poderá contactá-lo para qualquer questão relacionada com o tratamento de dados pessoais com o
exercício dos direitos que são conferidos aos titulares dos dados que foram acima referidos.

