
Política de Privacidade 

 

Enquadramento 

A Proteção da Privacidade e dos Dados Pessoais constitui um compromisso fundamental para a 

COFIIM – Consultoria, Lda, (COFIIM) no exercício da sua atividade. 

Neste sentido, a presente Política de Privacidade e Proteção de Dados apresenta, de um modo 

geral, a forma como são tratados os dados pessoais bem como os direitos dos seus titulares 

nestas matérias, de acordo com o disposto no Regulamento Geral de Proteção de Dados 

(RGPD) – Regulamento (UE) 2016/679 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 27 de abril e 

demais legislação nacional aplicável.  

A COFIIM procede à recolha e ao tratamento dos dados pessoais necessários para o 

estabelecimento da sua atividade, assegurando que o seu tratamento é feito de acordo com as 

regras emergentes do RGPD e da restante legislação nacional em vigor.  

A COFIIM é responsável pela recolha e tratamento dos Dados Pessoais necessários ao 

estabelecimento da sua atividade, na medida em que determina quais os dados recolhidos, os 

meios de tratamento e as finalidades para os quais os Dados Pessoais são utilizados. 

 

Dados Pessoais e seu Tratamento  

O RGPD define como “Dados Pessoais” qualquer informação, de qualquer natureza e em 

qualquer suporte, relativa a uma pessoa singular, viva, identificada ou identificável, ou seja, 

que possa ser utilizada, direta ou indiretamente e de forma isolada ou em conjunto com outras 

informações, para identificar um indivíduo.  

O “Titular dos Dados Pessoais” pode ser um cliente ou potencial cliente, um colaborador, um 

parceiro comercial, contacto ou visitante, enquanto pessoa singular, a quem os dados dizem 

respeito e que fornece, usufrui ou pretende usufruir, dos produtos e serviços da Sociedade.  

Considera-se como “Tratamento de Dados” qualquer operação ou conjunto de operações 

efetuadas sobre dados pessoais, por meios manuais ou automatizados, tais como recolha, 

registo, organização, estruturação, conservação, adaptação ou alteração, recuperação, 

consulta, utilização, divulgação por transmissão, difusão ou qualquer outra forma de 

disponibilização, comparação ou interconexão, limitação e apagamento ou destruição.   

 

Recolha e Tratamento de Dados na Sociedade 

A COFIIM recolhe, presencial ou remotamente, apenas os dados adequados, pertinentes e 

limitados ao que é necessário relativamente às finalidades para os quais são tratados, 

procurando garantir que os mesmo são exatos e atualizados sempre que necessário. 



A omissão ou inexatidão desses dados ou demais informações prestadas pelo Titular dos Dados 

são da sua inteira responsabilidade. 

 

Finalidade e Fundamento do Tratamento de Dados 

A COFIIM procede ao Tratamento de Dados para, gestão e execução do contrato ou outras 

diligências solicitadas pelo Titular dos Dados, quando o Tratamento de Dados for necessário 

para o cumprimento de obrigações contratuais no qual o Titular de Dados é parte ou para 

diligências pré-contratuais a pedido do Titular de Dados, por imperativo legal, quando o 

Tratamento de Dados seja necessário para cumprir uma obrigação legal e regulamentar, 

quando o Tratamento de Dados corresponda a um interesse legitimo da COFIIM ou de 

terceiros, quando o Tratamento de Dados tem por finalidade o estabelecimento de relações 

comerciais e o Titular de Dados tiver dado o seu consentimento prévio, expresso por escrito, 

oralmente ou através da validação de uma opção. 

 

Prazo de Conservação de Dados 

Os dados pessoais são conservados por períodos de tempo diferentes, consoante a finalidade a 

que se destinam e tendo em conta critérios legais, de necessidade e minimização do tempo de 

conservação, sem prejuízo dos períodos legalmente definidos para os diversos fins. 

 

Destinatários dos Dados Pessoais 

Os Dados Pessoais serão processados e armazenados informaticamente, destinando-se a ser 

utilizados pela COFIIM - Consultoria, Lda no cumprimento das diligências ou obrigações pré-

contratuais/contratuais e legais da Sociedade.  

O acesso aos Dados Pessoais pode ainda ser disponibilizado a fornecedores, parceiros 

comerciais e outras entidades subcontratantes, com as quais a Sociedade estabelece as 

medidas contratuais necessárias para garantir o respeito e a proteção de dados, e que atuam 

sempre em nome e por conta da COFIIM. Em determinadas circunstâncias, certos dados 

pessoais poderão ter de ser comunicados a autoridades públicas, como por exemplo autoridade 

tributária, segurança social, autoridades reguladoras e fiscalizadoras. A Sociedade está 

obrigada por lei, a comunicar Dados Pessoais às autoridades judiciais, policiais e setoriais nos 

termos previstos na Lei de Combate ao Branqueamento de Capitais e ao Financiamento do 

Terrorismo. 

 

Exercício dos Direitos dos Titulares dos Dados 

Os Titulares dos Dados Pessoais tem o direito de acederem aos seus Dados Pessoais ou 

solicitarem a sua retificação e podem nos termos da lei aplicável, opor-se ao tratamento ou 

eliminação de dados, sem prejuízo do cumprimento das obrigações legais, podendo dirigir-se 



aos escritórios da COFIIM ou utilizar outro canal que a Sociedade disponibilize para esse efeito. 

Sem prejuízo de poder apresentar reclamações diretamente à Sociedade, através dos contactos 

disponibilizados para o efeito, o titular dos dados pode reclamar diretamente junto a 

Autoridade de Controlo, que em Portugal é a Comissão Nacional de Proteção de Dados (CNPD). 

Os titulares de dados poderão, ainda, retirar a qualquer momento o seu consentimento, 

quando aplicável, dirigindo-se aos escritórios da COFIIM ou utilizar outro canal que a Sociedade 

disponibilize para o efeito.  

 

Fornecimento de Dados Pessoais 

No âmbito do cumprimento das obrigações e diligências pré-contratuais e contratuais e/ou das 

disposições legais derivadas da atividade da COFFIM, o titular dos dados tem de disponibilizar 

os dados pessoais necessários para o efeito, caso contrário, a Sociedade não poderá 

estabelecer ou continuar a relação pretendida ou dar seguimento aos pedidos solicitados.  

 

Regras e Procedimentos de Segurança de Dados 

A COFIIM desenvolve os melhores esforços para proteger os dados pessoais contra a 

destruição, perda, alterações acidentais ou ilícitas e divulgação ou acessos não autorizados.  

Para o efeito, a Sociedade utiliza sistemas de segurança, regras e outros procedimentos, de 

modo a garantir a exatidão, confidencialidade e proteção dos dados pessoais, bem como para 

prevenir o acesso não autorizados aos dados, o uso impróprio, a sua divulgação, perda ou 

destruição.  

 

Alterações à Política  

A COFIIM poderá alterar esta Política de Privacidade e Proteção de Dados sempre que 

considere necessário e sem aviso prévio, assegurando a sua publicação nos canais de 

comunicação disponibilizados, de modo a garantir uma total transparência da informação.  

 

Lisboa, Janeiro de 2020 

 

_________________________________ 

A Gerência 

 


