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POLÍTICA DE PRIVACIDADE

A OL CWS – Serviços Empresariais, Lda., pessoa coletiva número 510 476 520, com sede na Rua Dr. Ferreira de Macedo n.º 42, sala 11, 4400-128 Vila Nova de Gaia, doravante designada por OL CWS, respeita a privacidade individual e valoriza a confiança dos
seus clientes, fornecedores e colaboradores, assumindo com grande seriedade as suas responsabilidades no que se refere à segurança
destes mesmos dados.
Todo o website da OL CWS, todas as informações, imagens e vídeos contidos no website, não podem ser copiadas, difundidas,
alteradas ou tornadas acessíveis a terceiros sem o consentimento escrito da OL CWS.
A OL CWS é a entidade responsável pelo tratamento de dados pessoais de acordo com o Regulamento (EU) 2016/679 do
Parlamento Europeu e do Conselho de 27 de Abril de 2018 (de ora em diante RGPD).
As informações que recolhemos visam a execução e o cumprimento das nossas obrigações pré-contratuais e contratuais;
cumprimento das nossas obrigações legais; comunicar e gerir a nossa relação consigo; melhorar o serviço que lhe prestamos;
informar sobre campanhas e ofertas.
A OL CWS procura constantemente implementar todas as precauções necessárias para preservar a confidencialidade e segurança
dos dados pessoais recolhidos e tratados, impedindo que estes sejam distorcidos, danificados, destruídos, ou que terceiros não
autorizados tenham acesso aos mesmos.
Não vendemos, nem alugamos a terceiros os seus dados ou qualquer informação relacionada com os nossos clientes, fornecedores e
colaboradores. Não utilizamos os dados para fins de divulgação de serviços ou telemarketing.
De acordo com a legislação em vigor, o titular dos dados pessoais tem direito de acesso e retificação dos seus dados, bem como o
direito de solicitar a sua eliminação, opor-se ao seu tratamento e obter a sua limitação ou portabilidade na medida em que esta seja
aplicável. O titular dos dados pessoais deve ter presente que, em certos casos (como por exemplo, por imperativos legais) o seu
pedido poderá não ser imediatamente satisfeito. De qualquer modo, será informado das medidas tomadas nesse sentido.
Para qualquer questão, reclamação, comentário relacionados com a nossa política de privacidade ou com a utilização dos dados
pessoais, assim como, para qualquer pedido de acesso/ retificação/ eliminação de dados, e pedido para reverter o seu consentimento,
poderá contactar a OL CWS através dos seguintes meios:
•

E-mail: info@officelab.pt

•

Carta: A/C Dep. RGPD – Rua Dr. Ferreira de Macedo n.º 42 - sala 11, 4400-128 Vila Nova de Gaia

Os funcionários e subcontratados da OL CWS, responsáveis pelo tratamento de dados pessoais, bem como as pessoas que, no
exercício das suas funções, tenham conhecimento dos dados pessoais tratados, estão obrigados a sigilo profissional, mesmo após o
término das suas funções.
A OL CWS reserva-se o direito de alterar ou corrigir a qualquer momento o conteúdo e a informação constante na presente Política
de Privacidade.
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A Administração

