Política de Privacidade
A ONDATEC respeita a privacidade individual e valoriza a confiança dos
seus clientes e parceiros, assumindo com grande seriedade as suas
responsabilidades no que se refere à segurança destes mesmos dados.
Neste contexto, damos a conhecer a política de privacidade da
ONDATEC, que explica que dados pessoais recolhemos, para que
finalidades os podemos usar, como os tratamos, com quem os
partilhamos, durante quanto tempo os conservamos bem como as formas
de entrar em contacto connosco e exercer os seus direitos.

Quem é o responsável pelo tratamento dos seus dados?
A ONDATEC, Car-Atlântica., NIPC 503 430 951, com sede em Av. General
Humberto Delgado nº1 1ºEsq. 2560-272 Torres Vedras, é a entidade
responsável pelo tratamento dos seus dados, enquanto representante da
ONDATEC.
Porque assumimos com seriedade a importância da privacidade dos
dados que tratamos, a ONDATEC tem um Encarregado de Proteção de
Dados, o qual pode ser contactado através do endereço rgpd@tecline.pt .

Que informação recolhemos sobre si?
A ONDATEC apenas recolhe e trata os dados pessoais que sejam
diretamente fornecidos por si, através do preenchimento do formulário de
contacto.
A ONDATEC compromete-se consigo a não utilizar a informação relativa
aos seus dados pessoais para nenhuma finalidade que não sejam as
anteriormente descritas.

Quais são os seus direitos?
Tem o direito de, sempre que quiser e gratuitamente, pedir à ONDATEC
para:
. aceder aos dados que nos indicou
. pedir a retificação dos seus dados
. pedir o apagamento dos seus dados
. pedir a limitação do tratamento dos seus dados
. opor-se ao tratamento dos seus dados.
Se nos facultou o seu consentimento para o tratamento dos seus dados
para qualquer finalidade, tem direito também a retirá-lo em qualquer
momento, através das formas já referidas na presente Política de
Privacidade.
Para exercer qualquer um dos direitos referidos ou para qualquer
esclarecimento adicional sobre o tratamento dos seus dados pessoais pela
ONDATEC, basta enviar um e-mail para rgpd@tecline.pt.

Perguntas e comentários?
Todas as perguntas, comentários e pedidos relativamente à privacidade e
aos seus dados pessoais são sempre bem-vindos, devendo ser enviados
para qualidade@tecline.pt.
Por forma a garantirmos que os dados que detemos sobre si se mantêm
atualizados, agradecemos que, em caso de modificação, nos contacte
também para qualidade@tecline.pt para procedermos à sua atualização.

Alterações à Política de Privacidade?
A ONDATEC reserva o direito de, a qualquer momento, proceder a
modificações ou atualizações à presente Politica de Privacidade, sendo
essas alterações devidamente atualizadas na presente Plataforma.

