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REGIME GERAL DE PROTEÇÃO DE DADOS (RGPD)

1. Enquadramento
A recolha de dados pessoais por parte da empresa Manuel Reste & Filhos, detentora
das lojas Ponto Fresco de Mamarrosa e Oiã, é realizada no estrito cumprimento do
Regime Geral de Proteção de Dados (RGPD) de 26 de abril de 2016, que pode consultar
na íntegra AQUI.
No presente documento apresentamos-lhe as diretivas mais relevantes, no que
concerne:
a) processamento e utilização da informação recolhida pela Manuel Reste &
Filhos;
b) os seus direitos enquanto titular dos dados pessoais facultados.
Qualquer questão, dúvida ou o exercício objetivo dos seus direitos, elencados abaixo
no ponto 3, poderá ser feito por uma das seguintes vias:
1. email: pontofresco@pontofresco.pt
2. telefone: 234 751 566
3. carta registada: Manuel Reste & Filhos, Rua Manuel Nunes Ferreira Neves,

3770-033 Mamarrosa
Em Portugal, a responsabilidade pela fiscalização do presente regime está a cargo da
Comissão Nacional de Proteção de Dados – CNPD, entidade à qual os titulares dos
dados poderão apresentar as suas reclamações relativas à política de privacidade e
tratamento de dados pessoais.
2. Recolha, tratamento e utilização
Os dados pessoais recolhidos serão tratados informaticamente pela Manuel Reste &
Filhos LDA., NIF.: 503878413, com sede R. São Romão 1, 3770-034 Mamarrosa,
Portugal.
A Manuel Reste & Filhos compromete-se a adotar as medidas de segurança
necessárias para garantir a salvaguarda dos dados recolhidos contra a eventual
utilização indevida ou acesso não autorizado.
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A informação será acedida de modo restrito, exclusivamente para os fins
apresentados, com o compromisso de garantia da sua confidencialidade, de acordo
com a legislação em vigor.
A Manuel Reste & Filhos poderá recorrer a parceiros externos para envio de
comunicação via SMS e email. Nestes casos, a Manuel Reste & Filhos assegura que
esses parceiros utilizam as melhores soluções técnicas de segurança da informação e
cumprem com o tratamento lícito dos seus dados pessoais, em conformidade com o
artigo 28º do RGPD.
Excluindo as circunstâncias previstas no enquadramento do artigo 28ª mencionado, a
Manuel Reste e Filhos, LDA., compromete-se a não facultar a terceiros a informação
recolhida, para qualquer outro fim e sob forma alguma, sem prévia consulta e
obtenção de novo consentimento.
3. Direitos do titular dos dados
Os seus direitos enquanto titular dos dados pessoais facultados à Manuel Reste &
Filhos, estão previstos no Capítulo III do RGPD, concretamente nos artigos 15º a 22º,
que pode consultar na íntegra e na sua versão original AQUI.
Além do direito de revogar, em qualquer momento e pelas vias apresentadas no Ponto
1 deste documento, os consentimentos que nos tenha concedido, tem ainda os
seguintes direitos:
a. Direito de acesso
De acordo com o artigo 15º do RGPD, o titular dos dados pessoais tem o direito de,
mediante solicitação efetuada por qualquer das vias de contacto apresentadas no
Ponto 1, obter informação sobre os seus dados pessoais recolhidos e guardados pela
Manuel Reste & Filhos.
Consulte o artigo 15º, AQUI.
b. Direito de retificação
De acordo com o artigo 16º do RGPD, o titular dos dados pessoais tem o direito de,
mediante solicitação efetuada por qualquer das vias de contacto apresentadas no
Ponto 1, solicitar a retificação de dados incorretos ou de complemento de dados
incompletos à Manuel Reste & Filhos.
Consulte o artigo 16º AQUI.
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c. Direito ao apagamento dos dados («direito a ser esquecido»)
O titular dos dados pessoais tem o direito de, mediante pedido efetuado por qualquer
das vias de contacto apresentadas no Ponto 1, solicitar a eliminação completa e
definitiva dos dados fornecidos à Manuel Reste & Filhos, quando se aplique qualquer
dos motivos previstos no artigo 17º do RGPD.
Consulte o artigo 17º AQUI.
d. Direito à limitação do tratamento
O titular dos dados pessoais tem o direito de, mediante pedido efetuado por qualquer
das vias de contacto apresentadas no Ponto 1, solicitar à Manuel Reste & Filhos
limitações ao tratamento dos dados fornecidos, quando se aplique qualquer das
situações previstas no artigo 18º do RGPD.
Consulte o artigo 18º AQUI.
e. Direito à obrigação de notificação da retificação ou apagamento dos
dados pessoais ou limitação do tratamento
De acordo com o descrito no artigo 19º do RGPD, a Manuel Reste & Filhos comunicará
qualquer retificação ou apagamento dos dados pessoais ou limitação do tratamento a
que se tenha procedido em conformidade com o artigo 16º, o artigo 17º, nº 1, e o
artigo 18º, salvo se tal comunicação se revelar impossível ou implicar um esforço
desproporcionado.
Consulte o artigo 19º AQUI.
f. Direito de portabilidade dos dados
O direito de portabilidade dos dados é assegurado pelo artigo 20º do RGPD.
Consulte o artigo 20º AQUI.
g. Direito de oposição
De acordo com o artigo 21º do RGPD, o titular dos dados tem o direito de se opor em
qualquer momento, por motivos relacionados com a sua situação particular, ao
tratamento dos dados pessoais que lhe digam respeito com base no artigo 6º, nº 1,
alínea e) ou f), ou no artigo 6º, nº 4, do mesmo regime.
Consulte o artigo 21º AQUI.
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h. Decisões individuais automatizadas, incluindo definição de perfis
O titular dos dados tem o direito de não ficar sujeito a nenhuma decisão tomada
exclusivamente com base no tratamento automatizado, incluindo a definição de perfis,
que produza efeitos na sua esfera jurídica ou que o afete significativamente de forma
similar.
Consulte o artigo 22º AQUI.
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