Política de Tratamento de Dados Pessoais
A. INTRODUÇÃO
A João & Adolfo Viagens, Lda., doravante designada J.A. Viagens, assume o compromisso de
garantir a proteção de todos os dados pessoais que lhe sejam disponibilizados.
Neste sentido, elaborou a presente Política de Tratamento de Dados Pessoais que permite
compreender como recolhemos, usamos e protegemos os dados pessoais quando acede ao
nosso website, bem como quando solicita os nossos serviços.
B. ÂMBITO DE APLICAÇÃO
O presente documento aplica-se exclusivamente ao tratamento de dados pessoais efetuados
pela João & Adolfo Viagens, Lda., NIPC 506 308 359, com sede na Rua dos Agrelos, n.º 24,
4705-736 Esporões - Braga (Portugal).
C. TIPOS DE DADOS PESSOAIS
Os dados recolhidos, utilizados para as finalidades previstas nesta política, são:
 Dados de Identificação (Nome, NIF, NISS)
 Dados de Contacto (telefone, morada)
 Dados Profissionais (N.º Carta de Condução e Certificação de Motorista de Transporte
Coletivo de Crianças) ou
Outros dados pessoais recolhidos e necessários ao desenvolvimento das relações
contratualizadas.
A J.A. Viagens, na qualidade de entidade empregadora trata de dados pessoais dos seus
trabalhadores, no desenvolvimento da relação laboral, nos termos do referenciado em
documentação própria.
D. CATEGORIAS DE TITULARES DE DADOS PESSOAIS
Como titulares dos dados pessoais são destacadas as seguintes categorias:
 Trabalhadores e Candidatos a Emprego;
 Trabalhadores ao serviço dos Clientes e Fornecedores, os seus representantes;
 Utilizadores do formulário de contacto disponível no website www.javiagens.pt;
 Prestadores de serviços ou outros titulares de dados pessoais envolvidos na execução
do serviço.
E. LEGITIMIDADE DO TRATAMENTO DE DADOS PESSOAIS
Em termos gerais, o processamento ocorrerá nas seguintes situações:
 Execução contratual (prestação de serviços e relação laboral);
 Obrigação legais;
 Consentimento.
F. FINALIDADE DO TRATAMENTO DE DADOS PESSOAIS
Os dados recolhidos serão utilizados para as seguintes finalidades:




Gestão da relação laboral;
Execução do serviço contratado: diligências pré-contratuais e contratuais;
Cumprimento de outras obrigações legais ou regulamentares.
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G.

PRAZOS DE CONSERVAÇÃO DOS DADOS PESSOAIS

Os dados pessoais serão conservados apenas pelo período mínimo necessário para as
finalidades que motivaram a sua recolha. Caso se verifique o recurso ao pedido de
consentimento, os dados serão mantidos de acordo com as condições nele especificadas.
H. TRANSFERÊNCIA DE DADOS PESSOAIS
Os dados tratados pela J.A. Viagens poderão ser transmitidos, nomeadamente, para:
 Agentes/ Operadores/ Empresas;
 Entidades a quem os dados devam ser comunicados por força de disposição legal ou a
pedido do titular dos dados.
I.

SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO

A J.A. Viagens aplica medidas técnicas, administrativas e organizacionais de segurança para
proteger os dados pessoais que possui contra acessos indevidos.
Junto dos seus subcontratantes a J.A. Viagens procura ainda assegurar que estes apliquem
igualmente medidas de segurança, de forma a salvaguardar os direitos de privacidade dos
titulares cuja informação é tratada por aquelas entidades.
J. DIREITOS DOS TITULARES DOS DADOS PESSOAIS
De acordo com a legislação atual, garantimos-lhe o direito de acesso, atualização, retificação,
limitação ou oposição ao tratamento, portabilidade e apagamento dos seus dados pessoais.
Caso pretenda exercer qualquer um dos seus direitos, deverá contactar-nos, por escrito, através
do e-mail j.a.viagens@outlook.com ou de carta registada com A/R, enviada para a morada da
sede da J.A. Viagens.
K. VIOLAÇÕES DE DADOS PESSOAIS
Em caso de violação de dados e na medida em que tal violação seja suscetível de implicar um
elevado risco para os direitos e liberdades do titular dos dados, a J.A. Viagens compromete-se a
comunicar à Autoridade de Controlo, e se aplicável ao próprio titular dos dados pessoais, a
violação de dados pessoais, no prazo legalmente estabelecido.
L. INFORMAÇÃO ADICIONAL
Caso deseje, poderá colocar questões ou enviar reclamações sobre privacidade e tratamento de
dados pessoais para o endereço de correio eletrónico j.a.viagens@outlook.com ou através de
carta registada com A/R, enviada para a morada da sede da empresa.
A presente Política pode ser objeto de alterações a qualquer momento, sendo as alterações
devidamente divulgadas no respetivo website.
Braga, dezembro de 2018
Versão documental: 1.0
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