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POLÍTICA DE PRIVACIDADE E 

 REGULAMENTO GERAL DA PROTEÇÃO DE DADOS PESSOAIS 

(Artigos 8º, 13º, 14º e 21º do Regulamento Geral de Proteção de Dados - RGPD) 

 

QUEM SOMOS? 
 

“Desde a sua fundação em 1993, a presença da KLC é marcada por Qualidade e Flexibilidade. Desde então a KLC vem-

se especializando na produção de peças injetadas de valor acrescentado em processos de acabamento cosmético e de 

montagem. A Qualidade está na base de todos os produtos que fornecemos para as indústrias nossas clientes e 

nomeadamente para a indústria automóvel e eletrónica de consumo. 

Na KLC damos resposta aos projetos dos nossos clientes desde o desenho do molde, realizado numa perspetiva de 

produção otimizada da peça com custos de produção da peça reduzidos, até à produção e fornecimento do produto. 

A garantia de Qualidade é um fator determinante em todas as fases de desenvolvimento e produção através de um sistema 

de gestão da Qualidade e Ambiente certificado de acordo com ISO 9001, IATF 16949 e ISO14001. 

 

I - Preâmbulo 

 

O presente documento explicita os termos em que a KLC, Lda., sociedade com sede em Estrada dos Guilhermes, nº 143, 

Zona Industrial do Casal da Lebre. 2430-021 Marinha Grande, com o capital social ………………… (……………) e 

registada na Conservatória do Registo Comercial de ………………, sob o número único de pessoa colectiva e de matrícula 

…………………procede ao tratamento das informações recolhidas e utilizadas nas suas aplicações. Todas estas regras 

estão de acordo com a legislação nacional. 

A KLC, Lda. protege a privacidade dos seus Colaboradores, Clientes, Fornecedores e Parceiros bem como os dados 

pessoais submetidos pelos mesmos, sendo responsável pelo site www.klc.pt e, neste contexto, elaborou a presente Política 

de Privacidade com a finalidade de demonstrar o seu compromisso e respeito para com as regras de privacidade e de 

proteção de dados pessoais. 

A KLC respeita as melhores práticas no domínio da segurança e da proteção dos dados pessoais, tendo para o efeito 

aprovado um exigente programa, capaz de acautelar a proteção dos dados que nos são disponibilizados por todos aqueles 

que, de alguma forma, se relacionam com a nossa Empresa. 

Neste contexto, a KLC tem um Responsável para a Proteção dos Dados Pessoais que assegurará a implementação e 

verificação desta Política de Privacidade bem como, a definição de regras claras de tratamento de dados pessoais, 

garantindo que todos os que nos confiam o tratamento dos seus dados pessoais, tenham conhecimento da forma como a 

nossa Empresa trata os dados e quais os direitos que lhes assiste nesta matéria. 

Esta Política de Privacidade aplica-se exclusivamente à recolha e tratamento de dados pessoais efetuados pela KLC, Lda.  

http://www.klc.pt/
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II – Conteúdo 

O que são dados pessoais? 

Quem é o responsável pelo tratamento de dados? 

Que tipo de dados recolhemos? 

Tratamento de Dados Pessoais 

Dados Sensíveis 

Quando e como recolhemos os seus dados? 

Consentimento 

Quais as finalidades do tratamento dos dados pessoais? 

Por quanto tempo conservamos os seus dados pessoais? 

Como poderá aceder, retificar ou opor-se ao tratamento dos seus dados pessoais? 

Direito de acesso 

Direito de retificação 

Direito ao apagamento dos dados (“direito a ser esquecido”) 

Direito à limitação do tratamento 

Direito de portabilidade dos dados 

Direito de Oposição 

Posso revogar o meu consentimento posteriormente? 

Quais as medidas adotadas pela KLC para assegurar a segurança dos seus dados pessoais? 

Em que circunstâncias existe comunicação de dados a outras entidades (terceiros e subcontratados)? 

Alterações a este comunicado de privacidade 

Contactos 

III - O que são dados pessoais? 

 

Quando nos referimos a dados pessoais referimo-nos a qualquer informação, de qualquer natureza e independentemente do 

respetivo suporte, incluindo som e imagem, relativa a uma pessoa singular identificada ou identificável. 

É considerada identificável a pessoa que possa ser identificada direta ou indiretamente, designadamente por referência a 

um número de identificação ou a um ou mais elementos específicos da sua identidade física, fisiológica, psíquica, 

económica, cultural ou social. 

 

IV - Quem é o responsável pelo tratamento de dados? 

 

O responsável pela recolha e tratamento dos dados pessoais é a Responsável dos Recursos Humanos e o Responsável TI e, 

no contexto, é quem determina quais os dados a recolher, os meios de tratamento dos dados e para que finalidades são 

utilizados.  

https://www.incentea.com/pt/page/comunicado-de-privacidade-135#_Toc479601947
https://www.incentea.com/pt/page/comunicado-de-privacidade-135#_Toc479601953
https://www.incentea.com/pt/page/comunicado-de-privacidade-135#_Toc479601954
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V - Que tipo de dados pessoais recolhemos? 

 

A KLC, no âmbito da sua atividade, procede à recolha e ao tratamento dos dados pessoais necessários ao normal 

funcionamento da sua atividade, tratando nesse âmbito dados como o nome, a morada, o número de telefone, dados fiscais 

e o endereço de correio eletrónico. Sem prejuízo do cumprimento das normas legais relativas à conservação e transmissão 

de dados para fins de investigação, deteção e repressão de crimes graves, a KLC apenas utiliza os dados pessoais previstos 

para o normal procedimento das necessidades contratuais com o Colaborador, Cliente, Fornecedor ou Parceiro. 

 

VI - Tratamento de dados pessoais? 

 

Qualquer tipo de operação que incida sobre dados pessoais utilizando ou não meios automatizados: recolha, registo, 

organização, conservação, adaptação, alteração, recuperação, consulta, utilização, comunicação por transmissão, difusão 

ou qualquer outra forma de colocação à disposição, com comparação ou interconexão, bloqueio, apagamento ou destruição. 

 

VII - Dados Sensíveis? 
 

Dados pessoais referentes a convicções filosóficas ou políticas, filiação partidária ou sindical, religião, vida privada, origem 

racial ou étnica, dados relativos à saúde e à vida sexual, incluindo os dados genéticos. 

 

VIII - Quando e como recolhemos os seus dados? 

 

A KLC procede à recolha de dados pessoais quando Colaborador, Cliente, Fornecedor ou Parceiro preenche ou 

disponibiliza (por escrito ou verbalmente) qualquer documentação necessária ao cumprimento de requisitos internos para 

gestão da relação contratual ou prestação de serviços contratados. 

Alguns dados pessoais são de fornecimento obrigatório e, em caso de falta ou insuficiência desses dados, a KLC, Lda não 

poderá desempenhar as obrigações para com o Colaborador, Cliente, Fornecedor ou Parceiro, pelo que, a KLC, Lda 

informará aqueles da natureza obrigatória do fornecimento dos dados. 

Os dados pessoais recolhidos são tratados informaticamente e, no estrito cumprimento da legislação de proteção de dados 

pessoais, sendo armazenados em base de dados específicas, criadas para o efeito e, em situação alguma, os dados recolhidos 

serão utilizados para outra finalidade que não seja aquela para a qual foi dado o consentimento por parte do titular dos 

dados, sendo eliminados após o período máximo estipulado. 

 

IX - Consentimento? 
 

Regras mais estritas para a obtenção do consentimento: 

Diferentes tratamentos de dados requerem consentimentos distintos – Direito de Informação e Consentimento. 

Todos os dados pessoais que servem para cumprimento de obrigações legais são considerados dados de Direito de 

informação, ou seja, “quando o tratamento de dados pessoais for realizado com base no consentimento, o responsável pelo  
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tratamento deve poder demonstrar que o titular dos dados deu o seu consentimento para o tratamento dos seus dados 

pessoais.” 

Titular dos dados pode retirar o consentimento a todo o tempo, sem que isso comprometa a licitude do tratamento efetuado 

com base no consentimento previamente dado. 
 

Exceções ao consentimento: 

Se o tratamento for necessário para a execução de um contrato em que o titular participe; 

Se o tratamento for necessário para o cumprimento de uma obrigação a que o responsável esteja sujeito. 

 

X - Quais as finalidades do tratamento dos dados pessoais? 
 

Em geral, os dados pessoais recolhidos destinam-se à gestão da relação contratual estipulada entre a KLC, Lda. e o 

Colaborador, Cliente, Fornecedor ou Parceiro. 

Por ocasião da recolha dos dados ser-lhe-ão prestadas informações mais detalhadas sobre a utilização que daremos aos seus 

dados. 

XI - Por quanto tempo conservamos os seus dados pessoais? 
 

O período de tempo durante o qual os dados são armazenados e conservados varia de acordo com a finalidade para a qual 

a informação é tratada. 

Efetivamente, existem requisitos legais que obrigam a conservar os dados por um período de tempo mínimo. Assim, e 

sempre que não exista uma exigência legal especifica, os dados serão armazenados e conservados apenas pelo período 

mínimo necessário para as finalidades que motivaram a sua recolha ou o seu posterior tratamento ou, pelo período de tempo 

autorizado pela Comissão Nacional de Proteção de Dados, findo o qual os mesmos serão eliminados. 

 

XII - Como poderá aceder, retificar ou opor-se ao tratamento dos seus dados pessoais? 
 

Nos termos do Regime Geral da Proteção de Dados, é garantido ao titular dos dados, o direito de acesso, atualização, 

retificação ou eliminação dos seus dados pessoais, o que poderá ter lugar, por escrito, através do contacto que a KLC 

disponibiliza. 
 

Assim, a qualquer momento, pode solicitar-nos: 

● O acesso à informação que temos sobre si; 

● A retificação da informação caso esteja incorreta ou incompleta;  

● Para apagar ou limitar o tratamento dos seus dados pessoais; 

● Se o tratamento depender do seu consentimento ou acordo e esse for efetuado por meios automatizados, tem direito ao 

envio dos dados pessoais anteriormente fornecidos, de forma estruturada, comummente utilizada e num formato 

informaticamente legível. 

Os seus pedidos serão tratados com especial cuidado de forma a que possamos assegurar 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. 
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Deve ter presente que em certos casos (por exemplo, devido a requisitos legais) o seu pedido poderá não ser imediatamente 

satisfeito.  

De qualquer modo, será informado das medidas tomadas nesse sentido, no prazo máximo de um mês a partir do momento 

em que o pedido for efetuado.  

Tem ainda o direito de apresentar uma reclamação à Comissão Nacional de Proteção de Dados https://www.cnpd.pt/. 

 

XIII - Direito de acesso 

 

O titular dos dados pessoais tem o direito a obter da KLC, Lda. a confirmação de que os dados que lhe digam respeito são 

ou não objeto de tratamento e, se for o caso, de aceder aos seus dados pessoais e aceder às informações previstas na lei. 

Caso pretenda mais do que uma cópia dos seus dados pessoais em fase de tratamento, a KLC, Lda poderá sujeitar esse 

serviço a um pagamento de uma taxa pelos custos administrativos, nos termos definidos no Manual de Privacidade da 

empresa. 

XIV - Direito de retificação 
 

O titular dos dados pessoais tem o direito de obter da KLC, Lda., sem demora injustificada, a retificação dos dados inexatos 

ou incompletos que lhe digam respeito. 

 

XV - Direito ao apagamento dos dados (“direito a ser esquecido”) 
 

O titular dos dados pessoais tem o direito pedir à KLC, Lda. para apagar os seus dados, sem demora injustificada, e a KLC, 

Lda. tem a obrigação de apagar os dados pessoais quando se aplique, designadamente, um dos seguintes motivos: 

 

a) Os dados pessoais deixaram de ser necessários para a finalidade que motivou a sua recolha ou tratamento; 

b) O titular retirou o seu consentimento para o tratamento de dados (nos casos em que o tratamento é baseado no 

consentimento) e não existir outro fundamento para o referido tratamento; 

c) O titular opõe-se ao tratamento e não existem interesses legítimos prevalecentes que justifiquem o tratamento; 

 

XVI - Direito à limitação do tratamento 
 

O titular dos dados tem o direito de obter da KLC, Lda. a limitação do tratamento, se se aplicar, designadamente, uma das 

seguintes situações: 

a) Contestar a exatidão dos dados pessoais, durante um período que permita à KLC, Lda. verificar a sua exatidão; 

b) O tratamento de dados for lícito e o titular dos dados se opuser a que se apaguem os seus dados pessoais e solicitar, em 

contrapartida, a limitação da sua utilização; 

c) A KLC, Lda. já não precisar dos dados pessoais para fins de tratamento, mas esses dados são requeridos pelo titular para 

efeitos de declaração, exercício ou defesa de um direito num processo judicial; 

d) Se tiver oposto ao tratamento, até se verificar que os motivos legítimos do responsável pelo tratamento prevalecem sobre 

os do titular dos dados. 
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XVII - Direito de portabilidade dos dados 
 

Se o tratamento depender do consentimento do titular dos dados e esse consentimento tiver sido prestado por meios 

automatizados, o titular dos dados tem o direito a receber os dados pessoais que lhe digam respeito e que tenha fornecido 

à KLC, Lda. num formato estruturado, de uso corrente e de leitura automática. 

 

XVIII - Direito de oposição 
 

Nos casos em que o tratamento de dados for efetuado para efeito dos interesses legítimos prosseguidos pela KLC, Lda.; ou 

2) o tratamento de dados for efetuado para efeitos de marketing direto; ou 3) definição de perfis, o titular dos dados pode 

ainda, a qualquer altura, opor-se ao tratamento dos seus dados pessoais. 

 

XIX - Posso revogar o meu consentimento posteriormente? 
 

Se o consentimento for legalmente necessário para o tratamento de dados pessoais, o titular dos dados tem o direito de 

retirar consentimento em qualquer altura, embora esse direito não comprometa a licitude do tratamento efetuado com base 

no consentimento previamente dado nem o tratamento posterior dos mesmos dados, baseado noutra base legal, como é o 

caso do cumprimento do contrato ou da obrigação legal a que a KLC, Lda. esteja sujeita. 

 

XX - Quais as medidas adotadas pela KLC, Lda para assegurar a segurança dos seus dados pessoais?  
 

A KLC, Lda assume o compromisso de garantir a proteção da segurança dos dados pessoais que nos são disponibilizados, 

tendo aprovado e implementado rigorosas regras nesta matéria. O cumprimento destas regras constitui uma obrigação 

indeclinável de todos aqueles que legalmente aos mesmos acedem. 

Tendo presente a grande preocupação e empenho que a KLC, Lda revela na defesa das questões de privacidade, foram 

adotadas diversas medidas de segurança, de carácter técnico e organizativo, de forma a proteger os dados pessoais que nos 

são disponibilizados contra a sua difusão, perda, uso indevido, alteração, tratamento ou acesso não autorizado bem como, 

contra qualquer outra forma de tratamento ilícito. 

 

XXI - Em que circunstâncias existe comunicação de dados a outras entidades (terceiros e 

subcontratados)?  
 

A KLC, Lda, no âmbito da sua atividade, poderá recorrer a terceiros para a prestação de determinados serviços. Por vezes, 

a prestação destes serviços implica o acesso, por estas entidades, a dados pessoais dos nossos Colaboradores, Clientes, 

Fornecedores ou Parceiros. Quando tal sucede, a KLC, Lda toma as medidas adequadas, de forma a assegurar que as 

entidades que tenham acesso aos dados, são reputadas e oferecem as mais elevadas garantias a este nível, o que ficará 

devidamente consagrado e acautelado em contrato a assinar entre a KLC, Lda e a(s) terceira(s) entidade(s). 

Assim, qualquer entidade subcontratada pela KLC, Lda tratará os dados pessoais dos nossos Colaboradores, Clientes, 

Fornecedores ou Parceiros, em nome e por conta da KLC, Lda na obrigação de adotar as medidas técnicas e organizacionais  
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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 e contra qualquer outra forma de tratamento ilícito. 

Em qualquer dos casos, a KLC, Lda permanece responsável pelos dados pessoais que nos disponibilize, podendo a qualquer 

momento pedir responsabilidade a terceiros e subcontratados em caso de falha ou incumprimento dos mesmos. 

 

XXII - Como pode ficar a conhecer quaisquer alterações à política de privacidade da KLC? 
 

A KLC reserva-se no direito de, a qualquer altura, proceder a reajustamentos ou alterações à presente Política de 

Privacidade sendo essas alterações devidamente publicitadas no site www.klc.pt/privacidade. A última atualização é de 

____/____/_______. 

 

XXIII – Contactos 
 

Se pretender exercer algum direito previsto na lei ou na presente política de privacidade, e, ainda, se tiver alguma questão 

acerca da nossa política de privacidade ou da informação que temos sobre si use o endereço rgpd@klc.pt ou pelo endereço 

Estrada dos Guilhermes, nº 143, Zona Industrial do Casal da Lebre, 2430-021 Marinha Grande, ao cuidado de EPD. 

O titular dos dados, em caso de violação das normas legais e regulamentares sobre a protecção dos dados, poderá dirigir 

queixa à Comissão Nacional de Protecção de Dados, através dos seguintes endereços: www.cnpd.pt ou para KLC,Lda. 

através de rgpd@klc.pt. 

 

 

Marinha Grande, 20 de Março de 2018 

mailto:rgpd@klc.pt
http://www.cnpd.pt/
mailto:rgpd@klc.pt

