
 

 

 

 

 

1. COMPROMISSO DA RDUZ 

A RDUZ-Gestão Global de Resíduos, S.A., doravante “RDUZ” está empenhada em proteger a privacidade dos Titulares de dados, a protecção e segurança dos seus dados 

pessoais e, neste contexto, reforçou a presente Política de Privacidade com finalidade de demostrar o seu compromisso e respeito para com as regras de privacidade e 

de protecção de dados pessoais. Para efeitos da presente Política, entendem-se por “dados pessoais” as informações relativas a um indivíduo (ou uma pessoa singular) 

que o tornem identificado e/ou identificável.  

O tratamento dos dados de carácter pessoal dos utilizadores realizado pela RDUZ, estão em conformidade com a legislação nacional e comunitária em vigor, 

nomeadamente com o recente Regulamento UE 2016/679 (Regulamento Geral de Protecção de Dados). 

 

2. RESPONSÁVEL E CONTACTOS DO RESPONSÁVEL PELO TRATAMENTO DE DADOS NA RDUZ 

 Os seus dados serão tratados pela RDUZ – Gestão Global de Resíduos, S.A., pessoa colectiva n.º 507225740, com morada na Rua dos Balazeiros n.º280, Lote 4/5/6 

4490-232 Argivai, Póvoa de Varzim, telefone n.º 252 622495 e endereço de correio electrónico geral@rduz.pt. 

 

3. TRATAMENTO DOS DADOS PESSOAIS PELA RDUZ (UTILIZAÇÃO E FINALIDADES) 

A RDUZ utiliza os seus Dados pessoais, desde que, em cada caso, o nosso interesse esteja conforme a legislação aplicável e os seus direitos. Assim referimos algumas 

das finalidades: 

a) Cumprimento de imposições legais (facturação, pagamentos/recibos, emissão de Guias de Ambiente/Transporte, etc.) 

b) Manter relação pré-contratual ou contratual;  

c) Para Prestação de Serviços;  

d) Para poder contactar através do e-mail e das redes sociais;  

e) Para efeitos de Marketing;  

f) Para realizar questionários sobre a qualidade dos serviços que oferecemos, assim como para realizar acções de fidelização 

 

Os Referidos dados poderão ser tratados de forma manual e/ou mecanizada. 

 

4. COMUNICAÇÃO DE DADOS A TERCEIROS E SUBCONTRATADOS 

Em regra, a RDUZ não partilha os dados pessoais dos Titulares com terceiros com quem não tenha estabelecido uma relação contratual que preveja o tratamento 

confidencial destes dados de acordo com a declaração de privacidade da RDUZ. A RDUZ poderá comunicar os dados pessoais dos Titulares a terceiros desde que, para o 

efeito, tenha obtido de forma inequívoca o consentimento dos Titulares dos dados ou ainda quando a transmissão seja efectuada no âmbito do cumprimento de uma 

obrigação legal, de uma ordem judicial ou qualquer outra finalidade legítima prevista na lei. 

O tratamento dos dados dos Titulares poderá ser realizado por prestadores de serviços idóneos, contratados pela Rduz para, em nome e por conta desta, concretizar as 

finalidades de tratamento ou parte destas, tendo por obrigação adoptar as medidas técnicas e organizacionais necessárias, de forma a proteger os dados pessoais 

contra a destruição, acidental ou ilícita, a perda acidental, a alteração, a difusão ou o acesso não autorizado ou qualquer outra forma de tratamento ilícito. 

Esses prestadores de serviços tratarão os dados exclusivamente para as finalidades estabelecidas pela RDUZ, com base em contrato ou acordo de prestação de 

serviços, com observância das instruções por esta emitidas para cumprimento rigoroso das normas legais em vigor sobre protecção de dados pessoais. 

 

5. DIREITOS DOS TITULARES DOS DADOS 

O Titular dos dados pessoais tratados pela RDUZ, tem o direito de acesso, rectificação, limitação, portabilidade, ao apagamento e o direito de se opor ao Tratamento de 

dados pessoais, em determinadas circunstâncias. Se Assim o pretender deve-o fazer por escrito enviado um email para geral@rduz.pt. 

 

6.  SEGURANÇA E CONFIDENCIALIDADE 

A Rduz compromete-se a tratar a sua Informação Pessoal com a máxima privacidade, confidencialidade e segurança. Sendo que emprega medidas de segurança 

apropriadas para assegurar que a protecção dos seus dados pessoais e impedir o acesso a pessoas não autorizadas Respeitamos também a confidencialidade da sua 

informação. Como tal, não vendemos, distribuímos ou de qualquer outro modo disponibilizamos comercialmente a sua informação a qualquer entidade. 

 

7.  PRAZOS DE CONSERVAÇÃO DOS DADOS PESSOAIS 

A nossa política consiste na conservação/armazenamento de dados apenas durante o período necessário para a observância dos propósitos para os quais estes foram 

recolhidos e de acordo com as obrigações e requisitos legais aplicáveis  

 

Por favor tenha em consideração que, ocasionalmente, a RDUZ actualizará esta Política de Privacidade. Sendo que a mesma estará disponível em  WWW.RDUZ. PT 

 

 Esta política foi actualizada em 25 de Maio de 2018                                                                                              
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