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POLÍTICA DE UTILIZAÇÃO DE DADOS PESSOAIS E DE PRIVACIDADE 

A Thomaz dos Santos, S.A. no âmbito sua atividade comercial, necessita de recolher alguns 

dados pessoais dos seus clientes, no entanto, respeita o direito à privacidade e não recolhe 

qualquer informação pessoal sem o prévio consentimento dos seus clientes. 

A Thomaz dos Santos, S.A. não comercializa dados pessoais de clientes ou utilizadores. 

RESPONSABILIDADE PELO TRATAMENTO DE DADOS PESSOAIS 

A Thomaz dos Santos, S.A. é a responsável pelo tratamento dos seus dados pessoais, por meios 

automatizados ou não, desde a sua recolha, organização, conservação, até à eliminação. 

Para as questões relacionadas com o tratamento dos seus dados pessoais poderá contactar a 
Thomaz dos Santos, S.A. através dos seguintes meios:  

• Telefone: 262 840 150 

• Fax: 262 841 391 

• Correio: Avenida Infante D. Henrique, 70   2500-918 Caldas da Rainha 

• Email:  geral@thomazsantos.pt 

SEGURANÇA E CONFIDENCIALIDADE DOS DADOS PESSOAIS 

A Thomaz dos Santos, S.A. empenha-se na implementação de todas as precauções necessárias 

para preservar a confidencialidade e segurança dos dados pessoais recolhidos e tratados. Para 

o efeito, foram adotadas diversas medidas de segurança físicas, lógicas, especialmente no que 

diz respeito a sistemas de informação, de forma a proteger os dados pessoais contra a sua 

difusão, perda, uso indevido, alteração, tratamento ou acesso não autorizado, bem como contra 

qualquer outra forma de tratamento ilícito. 

DIREITOS DO TITULAR DOS DADOS PESSOAIS 

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. 

 
DIREITO A APRESENTAR UMA RECLAMAÇÃO 
 
Caso considere que os seus dados não estão a ser tratados em conformidade com a legislação 
aplicável, designadamente europeia e nacional, lembramos que tem o direito de apresentar 
reclamação a uma autoridade de controlo CNPD. 
  
A Thomaz dos Santos, S.A. reserva-se o direito de, proceder a reajustamentos ou alterações à 
presente Política de Privacidade, sendo essas alterações devidamente publicitadas.  
 


