
 

 

REGULAMENTO GERAL DE PROTEÇÃO DE DADOS PESSOAIS (RGPD) 

POLÍTICA DE PRIVACIDADE 
 

1. INTRODUÇÃO 

Esta comunicação visa dar-lhe a conhecer que, relativamente ao RGPD, a Agricortes cumpre o disposto na 

legislação em vigor.  

Esta política de privacidade é aplicável aos websites geridos pelo Grupo Agricortes, nomeadamente: 

agricortes.com, solistractors.pt, tymiberica.com, e-veículos.pt e pontosaude.pt. Ao usar este website, 

concorda com o uso que poderemos fazer da informação pessoal que nos seja submetida e/ou recolhida, 

efetuado no âmbito e nos termos da presente política de privacidade. 

2. QUE TIPO DE INFORMAÇÃO PESSOAL É RECOLHIDA, QUANDO VISITO O VOSSO WEBSITE? 

Para aceder ao website não é necessário fazer qualquer registo. No entanto, para aceder a conteúdos de 

índole profissional mais restrito, pedimos um registo para controlar a autorização dos acessos. As 

informações que recolhemos não são de caracter sensível e, no limite, resumem-se a: nome, apelido, 

empresa, número fiscal, morada, telefone, endereço de correio eletrónico, fotos e vídeos em eventos. 

Sempre que nos disponibilizar informações sensíveis voluntariamente (tais como raça ou origem étnica; 

opiniões políticas; crenças religiosas ou outras semelhantes; saúde física ou mental; orientação sexual ou 

registo criminal), assumimos o seu consentimento explícito; informamos, contudo, não necessitar delas, 

pedindo ainda que não as envie. 

3. QUANDO É QUE A INFORMAÇÃO PESSOAL É RECOLHIDA PELO WEBSITE? 

A informação pessoal é recolhida nas seguintes circunstâncias:  

▪ quando preenche um formulário de contacto, de registo ou faz um pedido 

▪ quando pretende pedir autorização de acesso à área reservada de clientes 

▪ quando conversa connosco nos canais online 

4. INFORMAÇÃO TÉCNICA 

Quando visita o nosso website, poderemos recolher informações técnicas, para melhorar a sua experiência 

de navegação e para fins estatísticos, tais como o endereço de IP (Internet Protocol), cliques efetuados e 

programa de navegação (browser) usado para visualizar o website. Neste contexto, podemos usar "cookies" 

para gerir a informação. 

5. PARA QUE USAM OS MEUS DADOS PESSOAIS? 

Os dados pessoais que tratamos são limitados à informação que necessitamos para a realização da nossa 

atividade profissional. Para além das situações em que os tratamos para cumprimento de obrigações legais 

(envio de orçamentos, faturação, etc.), tratamo-los ainda para as seguintes finalidades: 

a) Comunicação – sempre que necessário para acompanhamento dos negócios em curso; 

b) Prestação de serviços – sempre que necessário para lhe prestarmos os nossos serviços; 

c) Marketing – para divulgações relacionadas com as nossas atividades, visando dar-lhe a conhecer 

quem somos e o que fazemos, nomeadamente divulgação de notícias, eventos e informações de 

produtos/serviços. 

 



 

6. OS MEUS DIREITOS 

▪ Em qualquer momento, tem o direito de solicitar o acesso à informação pessoal que nos envia, de a 

atualizar, corrigir ou limitar, bem como optar por não receber quaisquer informações nossas ou 

solicitar que seus dados pessoais sejam excluídos dos nossos registos. 

▪ Caso não pretenda manter os dados pessoais que a Agricortes atualmente regista, por favor 

comunique-nos através do email marketing@agricortes.com. Em alternativa, poderá usar o link 

remover que consta nas próprias comunicações eletrónicas que eventualmente lhe possamos enviar. 

Esta opção, de não receber a nossa correspondência eletrónica promocional ou de marketing, não 

nos impede de entrar em contacto consigo, por correio eletrónico ou de outra forma por forma a 

gerir a relação existente connosco. 

▪ Caso retire o seu consentimento, tal não compromete a licitude do tratamento efetuado até essa 

data. 

▪ Tem o direito de ser notificado, nos termos previstos no RGPD, caso ocorra uma violação dos seus 

dados pessoais, podendo apresentar reclamação perante as autoridades competentes. 

7. AS NOSSAS OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES NO TRATAMENTO DE DADOS PESSOAIS 

▪ A AGRICORTES é responsável pelo tratamento dos dados pessoais que regista e por assegurar a 

proteção da sua privacidade. Esses dados não serão transmitidos a qualquer outra entidade, empresa 

ou associada. 

▪ Esforçamo-nos por manter os seus dados pessoais atualizados, contando para tal, com a sua 

colaboração. 

▪ Conservaremos os dados pessoais dos nossos clientes, fornecedores e prestadores de serviços 

enquanto parceiros no nosso negócio e pelo período necessário ao cumprimento das obrigações 

legais e da manutenção das nossas relações profissionais.  

▪ A Agricortes está empenhada na proteção e confidencialidade dos dados pessoais. Implementamos 

padrões aceites de tecnologia e segurança necessários ao cumprimento do Regulamento, garantindo 

que o tratamento dos dados pessoais é lícito, leal, transparente e limitado às finalidades autorizadas. 

Adotámos as medidas que consideramos adequadas para assegurar a exatidão, integridade e 

confidencialidade dos dados pessoais, bem como todos os demais direitos que lhe assistem. Exigimos 

a todos os nossos colaboradores confidencialidade sobre quaisquer informações pessoais e apenas o 

pessoal autorizado tem acesso a esta informação. 

8. ACTUALIZAÇÃO DA POLÍTICA DE PRIVACIDADE 

Esta Política de Privacidade pode ser alterada a qualquer momento. A última data de alteração pode ser 

verificada nesta declaração. As alterações são efetivas a partir da última data de alteração indicada. 

Consulte regularmente esta política de privacidade por forma a verificar quaisquer alterações existentes na 

forma como utilizamos as suas informações pessoais. 

 

Lembramos que a responsabilidade da proteção dos dados pessoais de qualquer cidadão é também sua, 

que de uma ou outra forma tem acesso e trata esse tipo de dados. 

 

Leiria, 30 de setembro de 2022 
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