
Informação relativa ao tratamento de dados para partes interessadas  

Página 1 de 3 
 

 
 
 
 

A proteção dos dados pessoais é uma questão prioritária e de grande importância para a nossa empresa.  

A Schaeffler Portugal, Unipessoal, Lda., em conformidade com o estabelecido no Regulamento Geral de 

Proteção de Dados (Regulamento 2016/679 do Parlamento Europeu e do Conselho de 27 de abril de 2016), 

descreve no presente documento a forma na qual na Schaeffler Iberia, S.L.U., recolhemos, utilizamos e 

tratamos a sua informação e os seus dados, assim como os seus direitos em matéria de dados pessoais.  

1. Quem é responsável pelo tratamento dos dados? 

O responsável pelo tratamento dos dados é a Schaeffler Portugal, Unipessoal, Lda. com o NIF 500235260 e 

domicílio social na Rua Estrada do Lavradio, 25 2504-294, Caldas da Rainha, Portugal. 

Pode contactar com o nosso Responsável de Proteção de Dados por e-mail para rgpd@schaeffler.com. 

2. Qual a finalidade do tratamento dos dados e ao abrigo de qual norma? 

Tratamos os dados de acordo com os temos do Regulamento Geral de Proteção de Dados (RGPD), com as 

seguintes finalidades: 

Sujeito a consentimento prestado (artigo 6.1 a) do RGPD) 

Se nos deu consentimento para tratar dos seus dados de caráter pessoal para fins específicos, é lícito pelo 

nosso lado que os tratemos de acordo com o seu consentimento. O consentimento prestado pode ser 

revogado a qualquer momento. No entanto, a revogação terá efeitos para futuro, de forma que qualquer 

tratamento de dados realizado antes da revogação do seu consentimento será válido. 

Ponderação de interesses (artigo 6.1.f) do RGPD) 

Se necessário, processaremos os dados com o objetivo de proteger os nossos próprios interesses legítimos 

ou os de terceiros. Os nossos interesses legítimos incluem os seguintes: 

- Tratamento com fins de comercialização. 

 

3. Quais os meus dados que vão ser tratados? 

Vamos tratar os seguintes dados: 

- Dados de contacto. 

 

4. De que fontes procedem os dados? 

Tratamos os datos que nos disponibilizou.  

5. Quem tem acesso aos meus dados? 

Dentro do Grupo Schaeffler, os departamentos que o necessitem terão acesso aos seus dados ao abrigo do 

"Privilégio Mínimo" (alocação dos direitos de utilizador na menor medida possível) e do princípio 

"Necessidade de conhecer" (conhecimento dos dados apenas se necessário).  

Apenas podemos transmitir dados a terceiros fora do Grupo Schaeffler se necessário, se exigido por lei, se 

tiver dado o seu consentimento ou se os contratantes encarregados por nós se tiverem comprometido por 

contrato a cumprir os requisitos do RGPD e as leis nacionais em vigor sobre proteção de dados. De acordo 

com estas condições, podem ser destinatários dos dados pessoais:  
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- Responsáveis do Departamento de Marketing e Comunicação da Schaeffler. 

- Fornecedores responsáveis pela administração de dados de contacto.  

 

6. Os dados serão transferidos para países terceiros ou organizações internacionais? 

Os dados só serão transferidos para países fora da UE (os chamados países terceiros), se necessário ou 

exigido por lei, se nos tiver dado o seu consentimento ou no âmbito de um tratamento realizado por um 

encarregado do tratamento. Se forem empregues prestadores de serviços de países terceiros, estes são 

obrigados a cumprir o nível de proteção de dados aplicável na Europa, além de instruções por escrito, 

concordando com as cláusulas contratuais padrão da UE. 

7. Quanto tempo são conservados os dados? 

Trataremos e armazenaremos os dados pessoais pelo tempo necessário para o objetivo para o qual foram 

recolhidos. Se os dados já não são necessários, serão eliminados regularmente, a menos que as obrigações 

legais de preservação dos registos impeçam essa eliminação. Os dados serão armazenados durante o tempo 

necessário para cumprir com as nossas obrigações legais, de acordo com a legislação espanhola. 

8. Sou obrigado a facilitar os meus dados? 

Como parte da celebração de contratos, é obrigado a facilitar os dados pessoais necessários para justificar, 

implementar e rescindir o contrato e cumprir com as obrigações decorrentes do mesmo, ou os dados 

pessoais que a Schaeffler seja obrigada a registar. Sem estes dados não é possível celebrar contratos com a 

Schaeffler. 

9. Quais os direitos que me protegem de proteção de dados? 

Como interessado no tratamento, poderá: 

• Solicitar acesso aos seus dados pessoais, Artigo 15 do RGPD; 

• Solicitar a retificação dos dados pessoais errados, Artigo 16 do RGPD. 

• Solicitar a eliminação dos seus dados pessoais, Artigo 17 do RGPD; 

• Solicitar a restrição do tratamentos dos seus dados pessoais, Artigo 18 do RGPD; 

• Exercer o seu direito à portabilidade de dados, Artigo 20 do RGPD 

• Opor-se à eliminação dos seus dados pessoais, Artigo 21 do RGPD 

• A portabilidade de dados segundo o artigo 20 do RGPD. 

Para exercer os referidos direitos, deverá enviar um e-mail para rgpd@schaeffler.com à atenção do 

Responsável de Proteção de Dados. 

Por outro lado, poderá apresentar uma reclamação em relação à gestão dos seus dados pessoais perante a 

Comissão Nacional de Proteção de Dados, de acordo com o Artigo 77 do RGPD. 

10.  Em que medida são tomadas decisões automatizadas? 

As decisões automatizadas são decisões tomadas exclusivamente por uma máquina, sem avaliação por 

parte de uma pessoa física. Geralmente, não usamos nenhum sistema automatizado de tomada de decisões 

de acordo com o artigo 22 do RGPD. Se, de forma extraordinária utilizássemos os referidos sistemas, será 

informado separadamente, sempre que isso seja legalmente necessário e, se necessário, será obtido o seu 

consentimento prévio. 

11. Os dados são perfilados? 

"Perfilar" refere-se a qualquer tipo de processamento automatizado de dados pessoais com o objetivo de 

analisar ou prever o desempenho laboral, situação financeira, saúde, preferências pessoais, interesses, 
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confiabilidade, conduta, localização ou realocação de uma pessoa física. A Schaeffler geralmente não usa 

"perfis". Se, de forma extraordinária utilizássemos os referidos sistemas, será informado separadamente, 

sempre que isso seja legalmente necessário e, se necessário, será obtido o seu consentimento prévio. 

 

 

 

 

 

  

 


