Política de Privacidade
Esta Política de Privacidade descreve quem somos, com que finalidades usamos os seus
dados, como os tratamos, com quem os partilhamos, durante quanto tempo os
conservamos, assim como as formas de entrar em contacto connosco e de exercer os
seus direitos.
Responsável pelo tratamento de dados pessoais
A MONOPTICIEN Paris, Lda, NIPC 514 960 469, tem sede na Avenida Dr. João Canavarro,
305, 4º piso, sala 41, 4480-668 Vila do Conde e é o responsável pelo tratamento de
dados pessoais que recolhe e trata, no respeito pelos requisitos expressos no
Regulamento Geral sobre a Proteção de Dados.
Pode entrar em contacto com a MONOPTICIEN Paris, Lda para efeitos de privacidade e
segurança de dados pessoais, das 9 às 17 horas, todos os dias úteis, pelo telefone (+351)
211 227 804, ou em qualquer altura para aarruda@mi-optico.com.
Porque tratamos os seus dados pessoais
Os dados pessoais que tratamos são sempre recolhidos com uma finalidade específica e
para um tratamento específico. Recolhemos e tratamos dados pessoais para:
1. O cumprimento de obrigações legais que se nos apliquem, quer a clientes e
fornecedores, quer aos nossos colaboradores;
2. A execução de contratos ou para diligências pré contratuais no âmbito da nossa
atividade;
3. Podemos ainda tratar informação se tivermos um interesse legítimo para o fazer,
desde que e em cada caso, o nosso interesse esteja em conformidade com os direitos
do titular dos dados, como acontece com a nossa comunicação com clientes e potenciais
clientes, fornecedores e potenciais fornecedores e no recrutamento de novos
colaboradores ou prestadores de serviços;
4. Caso não se aplique nenhuma das condições anteriores de licitude, só trataremos
os seus dados pessoais se tivermos obtido o seu consentimento enquanto titular dos
dados para esse tratamento e para finalidades específicas, explícitas e legítimas.
Os dados recolhidos serão tratados com a finalidade de prestar os serviços oferecidos
através da página web ou outro tipo de relações que possam surgir com a MONOPTICIEN
Paris, Lda na sequência dos pedidos e na gestão das transações que o titular dos dados
realize na página web.

Como recolhemos os seus dados
Os dados pessoais são recolhidos exclusivamente através do preenchimento de
formulários nas nossas páginas Web.

Período de retenção
Apenas conservamos os seus dados pessoais durante o período necessário para a
observância dos propósitos para os quais estes foram recolhidos. Em determinados
casos a conservação dos dados poderá ocorrer por períodos mais longos,
nomeadamente se decorrer da aplicação de legislação nacional.
Transmissão de dados pessoais a entidades terceiras
Os dados tratados serão unicamente comunicados a outras empresas para
desenvolvimento, manutenção e controlo de relação jurídica que se estabeleça ou
quando exista autorização legal para tal. A MONOPTICIEN Paris, Lda garante aos titulares
a salvaguarda da existência de medidas técnicas e administrativas protocoladas com
estas entidades, no sentido de se cumprirem todos os requisitos de segurança e
privacidade de dados pessoais.
Exercício dos direitos dos titulares
A qualquer momento, enquanto titular dos dados que nos forneceu, pode exercer os
seus direitos.
Direito de acesso: Pode solicitar o acesso à informação que detemos sobre si;
Direito de retificação: Caso os seus dados estejam inexatos ou incompletos, pode
requerer que a MONOPTICIEN Paris, Lda, sem demora injustificada, retifique os dados
inexatos ou incompletos que lhe digam respeito;
Direito ao apagamento: Pode solicitar à MONOPTICIEN Paris, Lda o apagamento dos
seus dados pessoais, sempre que verifique que os seus dados pessoais deixaram de ser
necessários para a finalidade que motivou a sua recolha ou tratamento, ou que não
existem interesses legítimos prevalecentes ou por ter decidido retirar o consentimento
para o tratamento de dados e não existir para a MONOPTICIEN Paris, Lda outro
fundamento para o referido tratamento;
Direito a retirar o consentimento: Tem o direito de retirar o seu consentimento anterior
em qualquer altura, embora tal não comprometa o tratamento posterior dos dados,
baseado noutra base legal, como é o caso do cumprimento de contratos ou de obrigação
legal a que a MONOPTICIEN Paris, Lda esteja sujeita;
Direito à limitação ao tratamento: Não aplicável a MONOPTICIEN Paris, Lda;
Direito de oposição ao tratamento: Não aplicável a MONOPTICIEN Paris, Lda;
Direito à portabilidade: Os dados pessoais que recolhemos tipicamente apenas referem
o nome, dados de contacto e eventual informação acessória minimizada, pelo que o
direito à portabilidade dos dados pessoais não se manifesta relevante.

Comunicações comerciais
Nos casos em que o titular dos dados tenha dado o seu consentimento para receber
comunicações comerciais, a MONOPTICIEN Paris, Lda poderá este receber informação
comercial ou publicitária por qualquer um dos meios que utiliza para tal, com
informação de caráter geral ou adaptada ao perfil pessoal, sobre os produtos e serviços,
incluindo a participação em sorteios, eventos e questionários de satisfação. Em qualquer
momento, o titular poderá modificar o seu consentimento em relação à receção destas
comunicações comerciais, mediante envio de uma comunicação por email.
Ligações Externas
A página web pode conter ligações com outras páginas web alheias à MONOPTICIEN
Paris, Lda, de maneira que não podemos garantir nem responder pelo tratamento dos
dados pessoais que o titular dos dados forneça nessas páginas web.
Utilização de “cookies”
Utilizamos cookies que nos permitem saber as suas opções de navegação nas nossas
páginas web. Os “cookies” são pedaços de informação que é armazenada no seu
dispositivo quando navega numa página web e que permitem identificador as suas ações
nessa página. A utilização que fazemos dos “cookies” que utilizamos destina-se
exclusivamente a proporcionarmos uma melhor experiência de navegação nas nossas
páginas. Pode sempre optar por bloquear o uso de “cookies” no seu browser ou permitir
utilizar e posteriormente apagar os “cookies” usados através do próprio browser.
Variando de browser para browser, estas opções estão geralmente na área de definições
ou configurações do browser, geralmente na seção segurança.
Segurança
A segurança da informação e a proteção de dados pessoais é uma prioridade para a
MONOPTICIEN Paris, Lda. Implementamos e asseguramos a manutenção dos meios de
proteção adequados para que os nossos procedimentos internos para a segurança dos
dados pessoais estejam em conformidade com a regulamentação em vigor. No caso em
que necessitamos de recorrer a entidades terceiras, garantimos que estas estão
vinculadas com a MONOPTICIEN Paris, Lda sob contrato e que garantem uma proteção
adequada dos dados pessoais a que tenham acesso. Limitamos o acesso a dados
pessoais aos colaboradores diretamente envolvidos nas operações de tratamento
definidas e estritamente no âmbito das suas funções. Tomamos as medidas necessárias
para garantir o tratamento seguro dos dados pessoais e protegê-los contra perdas e
violações de acesso por pessoas não autorizados. Todos os dados pessoais que tratamos
são armazenados em sistemas de informação seguros, de acordo com uma política de
segurança, auditados e submetidos a testes periódicos.

Confidencialidade
Respeitamos a confidencialidade dos dados pessoais que tratamos, garantindo que não
a difundimos, distribuímos ou disponibilizamos a terceiros que não seja no cumprimento
específico de um serviço de contratação para apoio aos serviços que prestamos.
Tratamento dos pedidos de exercício de direito dos titulares sobre os seus dados
Os pedidos serão tratados de forma a assegurarmos a eficácia dos seus direitos. Poderá
ser-lhe pedido que faça prova da sua identidade de modo a assegurar que a partilha dos
dados pessoais é apenas feita com o seu titular. Será informado das medidas tomadas
em função do cumprimento do seu exercício de direito. Tem ainda o direito de
apresentar uma reclamação à Comissão Nacional de Proteção de Dados.

