Política de Privacidade
Introdução
A PAULISANI SANITÁRIOS, LDª está, como sempre esteve, fortemente empenhada
em respeitar a privacidade dos seus CLIENTES e FORNECEDORES.
Assim, informamos que os dados pessoais são tratados da seguinte forma:

1- Informações pessoais
A actividade desenvolvida pela Paulisani, Ldª, determina a necessidade de recolha de
elementos pessoais, designadamente, mas não limitadamente, nome completo, morada,
número de identificação fiscal, endereço de correio eletrónico ou contacto de telefone.
Essa informação é essencial e imprescindível para que possamos executar, de forma
adequada, as funções a que nos propomos.
A Paulisani, Ldª não recolhe informação que seja inútil para a prossecução do seu
objecto social e a que utiliza tem o consentimento livre e esclarecido dos seus clientes e
fornecedores.
Caso se torne necessária a recolha de informação pessoal, dar-se-à conhecimento do
fim a que a mesma se destina e de como será utilizada e tratada.
Os dados pessoais recolhidos neste domínio são os adequados, pertinentes e não
excessivos relativamente às finalidades para que são recolhidos.
Os dados pessoais recolhidos neste domínio são conservados de forma a permitir a
identificação dos seus titulares apenas durante o período necessário à prossecução das
finalidades de recolha e até ao exercício do chamado “direito ao esquecimento”.
Não serão recolhidos, nem tratados, por motivo ou circunstância alguma, dados pessoais
referentes a convicções religiosas, políticas ou filosóficas, filiação partidária ou sindical,
vida privada, origem racial ou étnica, bem como dados relativos à saúde ou vida sexual,
incluindo dados genéticos.
Nos termos legalmente em vigor, os titulares dos dados pessoais dispõem do direito de
aceder, livremente e sem restrições, às informações, podendo, apagar ou retificar os seus
dados pessoais.

2- Conservação
Os dados pessoais recolhidos serão conservados e mantidos até instruções expressas em
contrário, ou até que a lei ou decisão judicial transitada em julgado exija a sua
eliminação. A conservação e manutenção destes dados é essencial para que a Paulisani
possa continuar a prestar aos seus clientes e fornecedores as vendas e compras
necessárias, bem como a informação sobre os produtos comercializados.

3- Segurança
A Paulisani Sanitários, Ldª, compromete-se a assegurar a proteção dos dados pessoais
de quem com ela se relaciona comercialmente, tendo tomado as medidas organizativas
adequadas para proteger os dados pessoais recolhidos neste domínio contra a destruição,
acidental ou ilícita, a perda acidental, a alteração, a difusão ou o acesso não autorizado
aos dados pessoais.
A Paulisani não assume, de forma alguma, qualquer tipo de responsabilidade que caiba,
por lei ou ato jurídico, designadamente contrato, a terceiro ou subcontratante, o qual
será, assim, o principal responsável pela recolha e tratamento de dados pessoais no
âmbito das suas atuações legal e contratualmente previstas.
As pessoas que estejam em contacto ou que tomem conhecimento de dados pessoais em
virtude das suas especiais ligações (legais ou contratuais) à Paulisani, estão obrigadas a
sigilo profissional, mesmo após o termo das suas funções, nos termos legalmente em
vigor, incorrendo, em caso de incumprimento, nas sanções de responsabilidade e
criminais que constam da legislação aplicável.
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