
        

                     1                                                                                

 

 

NOVO REGULAMENTO DE PROTEÇÃO DE DADOS PESSOAIS 

 

Com a entrada em vigor, a partir de 25 de maio de 2018, do Regulamento Geral sobre 

a Proteção de Dados Pessoais – Regulamento nº 2016/679 do Parlamento Europeu e 

do Conselho, de 27 de abril de 2016, que estabelece as regras relativas à proteção, 

tratamento e livre circulação dos dados pessoais das pessoas singulares e que se 

aplica diretamente a todas as entidades que procedam ao tratamento desses dados, 

em qualquer Estado membro da União Europeia, nomeadamente Portugal, vimos dar-

lhe a conhecer as novas regras aplicáveis ao tratamento dos dados pessoais de que 

dispomos nas nossas bases de dados, os direitos que lhe assistem, assim como 

informá-lo como pode gerir, directamente e de forma simples, os respectivos 

consentimentos. 

Vimos ainda dar-lhe a conhecer as medidas que determinam os meios de tratamento e 

as finalidades, a entidade responsável pelo tratamento dos dados armazenados e 

assegurar a protecção da privacidade dos mesmos, atuando em conformidade com a 

lei e o novo Regulamento. 

Entidade responsável pelo tratamento:  

Seixas & Simões, Lda. 

Estrada Ribeira de Eiras, Armazém 7 

Edifício Celsa Gomes – Santa Apolónia 

3020-324 Coimbra 

Email: geral@sesis.pt 

Telefone: 239 439 256 

 

Os nossos registos incluem dados pessoais comuns, que foram obtidos ao longo da 

relação contratual que estabeleceu connosco e na sequência das diversas interacções 

realizadas. 
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Para além das situações em que tratamos dados para cumprimento de imposições 

legais, tratamos dados pessoais para as seguintes finalidades: 

a. Prestação de Serviços – Sempre que necessário, para lhe prestarmos os 

nossos serviços, tratamos de dados pessoais. 

A Seixas & Simões, Lda. conservará dados pessoais pelo período necessário à 

prestação dos serviços, respetiva faturação e cumprimento das obrigações legais.  

Os dados pessoais armazenados podem ser comunicados a autoridades judiciais, 

fiscais e regulatórias, com a finalidade do cumprimento de imposições legais.  

Em qualquer momento, dispõe V. Exas do direito de aceder aos respetivos dados 

pessoais, bem como, dentro dos limites do contratualizado e do Regulamento, de os 

alterar, opor-se ao respetivo tratamento, de proceder à sua retificação, solicitar o 

apagamento dos mesmos, e exercer os demais direitos previstos no Regulamento 

Geral sobre a Proteção de Dados Pessoais.  

Pode, V. Exa., retirar o consentimento para o presente tratamento, em qualquer altura, 

sem comprometer a licitude do tratamento efetuado com base no consentimento 

propriamente dito. Para tal, a partir de 25-05-2018, sempre que se desloque as 

instalações da referida empresa, pode aceder rápida, comodamente e de forma segura, 

a todos os dados pessoais que lhes digam respeito, e aí realizar o seu pedido.  

Tem o direito de ser notificado, nos termos previstos no Regulamento, caso ocorra uma 

violação dos dados pessoais que tratamos, podendo apresentar reclamações perante 

a(s) autoridade(s).  

Estamos empenhados na proteção e confidencialidade dos dados pessoais, pelo que 

tomámos as medidas técnicas e organizativas necessárias ao cumprimento do 

Regulamento, garantindo que o tratamento destes mesmos dados pessoais é lícito, 

leal, transparente e limitado às finalidades autorizadas, bem como todos os demais 

direitos que lhe assistem. 


