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Dever de informação no termos do artigo 14 do Regulamento Geral Sobre a Proteção 
de Dados (RGPD) 

 

Introdução 

A ENGEL AUSTRIA GmbH está totalmente comprometida com os princípios da proteção de 
dados na União Europeia e, portanto, garante o cumprimento dos preceitos regulamentares 
relevantes do Regulamento Geral Sobre a Proteção de Dados (RGPD). 

Portanto, os dados pessoais só serão recolhidos, tratados e transmitidos na presença de um 
fundamento jurídico adequado (artigo 6 do RGPD), com estrita observância dos princípios 
relativos ao tratamento de dados pessoais (artigo 5 do RGPD). 

As informações que se seguem constituem a base para um exercício efetivo dos direitos dos 
titulares dos dados previstos pelo RGPD. 

 

1. Identidade do responsável 

A finalidade e os meios de tratamento dos dados pessoais são decididos pela ENGEL AUSTRIA 
GmbH. Na qualidade de responsável pelo tratamento, na acepção do RGPD, a ENGEL 
AUSTRIA GmbH pode ser contactada através dos seguintes dados de contacto: 

 

ENGEL AUSTRIA GmbH 

Ludwig-Engel-Strasse 1 

A-4311 Schwertberg 

Áustria 

 

Tel.: +43 50 620-0 

Fax: +43 50 620-3009 

E-Mail: dataprotection@engelglobal.com   

 

Para obter informações sobre os locais ENGEL por todo o mundo (Grupo ENGEL), consulte 
www.engelglobal.com/dataprotection. 

 

2. Finalidade do tratamento e fundamentos jurídicos 

A ENGEL AUSTRIA GmbH trata os dados pessoais para fins de tratamento de pedidos e 
execução contratual, bem como para dar cumprimento aos requisitos legais de retenção. Para 
além disso, são realizadas etapas de tratamento com o objetivo de efetuar processos de registo 
e legitimação.  

 

Os dados pessoais são recolhidos, tratados e, se necessário, transmitidos pela ENGEL 
AUSTRIA GmbH, com base no consentimento dos titulares dos dados. A finalidade de 
tratamento principal da execução contratual constitui um fundamento jurídico complementar. 
Por conseguinte, existe, também, um interesse legítimo na transmissão de dados dentro do 
Grupo ENGEL.       
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3. Destinatários na União Europeia 

Na medida do necessário para fins de tratamento, os dados pessoais são transmitidos a 
empresas e representantes do Grupo ENGEL na União Europeia.  

 

4. Transmissão para países terceiros 

Uma transmissão de dados pessoais para países fora da União Europeia (países terceiros) é 
realizada exclusivamente para empresas aí residentes e representantes do Grupo ENGEL para 
fins de tratamento de pedidos e execução contratual.  

A transmissão de dados necessária a empresas e representantes do Grupo ENGEL, que 
tenham a sua sede fora da União Europeia, pressupõe uma decisão de adequação da 
Comissão Europeia ou garantias adequadas de proteção de dados na acepção do artigo 46 do 
RGPD. 

Independentemente do elevado nível de proteção de dados no Grupo ENGEL, e do 
compromisso claro para com os princípios de proteção de dados enunciados no RGPD, a 
transmissão de dados para países terceiros está sujeita, sem exceção, ao consentimento dos 
titulares dos dados. 

 

5. Categorias dos dados tratados 

Os dados pessoais recolhidos e tratados incluem 

- Dados sobre o nome 

- Dados sobre a morada 

- Dados de contacto 

- atividade profissional. 

 

6. Duração da conservação 

De acordo com o princípio da limitação da conservação, a ENGEL AUSTRIA GmbH conserva 
dados pessoais durante o período de retenção estipulado por lei. Em virtude das disposições 
relevantes nesse sentido, isso resulta num período de conservação base de sete anos a partir 
da execução contratual ou do fim da relação comercial.  

Para além dos períodos de retenção legais, os dados pessoais serão conservados pelo período 
de tempo maior necessário para cumprir a finalidade específica do tratamento ou para efeitos 
de declaração, exercício ou defesa de um direito num processo judicial, em particular na aceção 
da alínea e) do número 3 do art.º17.º do RGPD. 

 

7. Direitos dos titulares dos dados 

Para proteção dos seus interesses, os titulares dos dados têm 

- direito de acesso 

- direito de retificação 

- direito ao apagamento dos dados («direito a ser esquecido») 

- direito à limitação do tratamento 

- direito de oposição ao tratamento 

- direito de portabilidade dos dados 

- direito de comunicação de retificação/apagamento se possível 

- direito de revisão por parte de uma pessoa em caso de decisões completamente 
automatizadas 
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8. Revogabilidade do consentimento 

Os titulares dos dados têm o direito de revogar o seu consentimento para as atividades de 
tratamento de forma total ou parcial. Os tratamentos de dados efetuados até à revogação não 
são prejudicados pela revogação.  

 

9. Direito de apresentar reclamação a uma autoridade supervisora 

Se os titulares dos dados considerarem que o tratamento dos seus dados pessoais infringe o 
disposto no RGPD, têm o direito de apresentar reclamação junto da Comissão Nacional de 
Proteção de Dados, R. de São. Bento, 148-3°, 1200-821 Lisboa, Portugal, e junto de qualquer 
outra autoridade de controlo nacional de um Estado-Membro da União Europeia. 

 

10. Fonte dos dados tratados 

Os dados pessoais tratados provêm de fontes acessíveis ao público, tais como, em particular, 
registos públicos (registo comercial, registo predial) ou, de outra forma, bases de dados e fontes 
disponíveis online ou de entidades legais que têm o direito de transmitir dados à ENGEL 
AUSTRIA GmbH.  

  


