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INFORMAÇÕES SOBRE O TRATAMENTO DOS 
DADOS ART.° 13 DO REGULAMENTO (UE) 
2016/679

Sujeitos

Interessados:  Fornecedores

Prezado Fornecedor,

A “TECHNACY S.R.L.”, na qualidade de Responsável pelo tratamento dos seus dados pessoais, nos termos e para os fins
do  Regulamento  (UE)  2016/679,  a  seguir  'RGDP',  por  meio  da  presente  informa  que  tal  norma  prevê  a  tutela  dos
interessados em relação ao tratamento dos dados pessoais e que tal tratamento será realizado de acordo com os princípios
de retidão, liceidade, transparência e tutela da sua confidencialidade e dos seus direitos.

Para realizar as próprias finalidades relativas à gestão da relação, “TECHNACY S.R.L.” precisa obter dados pessoais
como,  a  título exemplificativo,  o  nome e o apelido,  os  dados da empresa,  o  número de telefone  ou de telemóvel,  o
endereço de e-mail, o número de identificação fiscal, etc.

Os seus dados pessoais serão tratados de acordo com as disposições legislativas da norma indicada acima e das obrigações
de confidencialidade nela previstas.

Finalidade e base jurídica do tratamento:  em particular,  os seus dados serão tratados para as seguintes finalidades
relacionadas à execução de adimplementos relativos a obrigações legislativas ou contratuais:

• Adimplementos obrigatórios por lei em campo fiscal e contabilístico; base jurídica: obrigação derivante da lei;
• Gestão dos fornecedores; base jurídica: obrigação de contrato;
• Histórico de faturação fornecedores; base jurídica: obrigação de contrato;
• Obrigações previstas pelas leis em vigor; base jurídica: obrigação derivante da lei;

Consequências da não comunicação: o tratamento dos dados é necessário para as finalidades indicadas. A eventual não
comunicação, ou comunicação errada, de uma das informações obrigatórias pode provocar a impossibilidade por parte do
Responsável de garantir a relação.

Modalidade do tratamento: O tratamento é efetuado com instrumentos manuais e/ou informáticos e telemáticos, para
garantir a segurança,  a integridade e a confidencialidade dos dados,  no respeito das medidas organizacionais  físicas e
lógicas,  previstas  pelas  disposições  em vigor,  para  reduzir  ao  mínimo os  riscos  de  destruição  ou  perda,  acesso  não
autorizado, alteração e divulgação não autorizada no respeito das modalidades dispostas pelos artigos 6.º e 32.º do RGDP.

Destinatários:  Para a realização de algumas atividades ou para fornecer suporte ao funcionamento e à organização da
atividade, alguns dados poderão ser divulgados ou comunicados a destinatários. Tais destinatários se diferenciam em:

Terceiros:  (comunicação  a:  pessoas  físicas  ou  jurídicas,  autoridades  públicas,  serviço  ou  outra  entidade  diversa  do
interessado, o responsável pelo tratamento, o subcontratante pelo tratamento e as pessoas autorizadas responsáveis pelo
tratamento), dentre as quais:

• Instituições bancárias, para a gestão de recebimento de valores e pagamentos;
• Sociedades que gerenciam serviços postais tradicionais ou informatizados (se necessário para as finalidades

indicadas);
• Consultores e profissionais liberais, até mesmo em forma associada em matéria legal, etc., na qualidade de

responsáveis autónomos;
• Sujeitos/Entidades,  para  a  obrigação  jurídica,  eventualmente  cuja  faculdade  de  aceder  aos  seus  dados  é

reconhecida por obrigações previstas pela lei;

Subcontratantes pelo tratamento: (a pessoa física ou jurídica, a autoridade pública, o serviço ou outra entidade que trata dos
dados pessoais por conta do responsável pelo tratamento)

 Sociedades e outros indivíduos, consultores e profissionais liberais, aos quais foram outorgados os mandatos para 
a gestão dos adimplementos fiscais, administrativos, contabilísticos, em matéria de consultoria jurídica, etc.;

 Eventuais fornecedores de serviços de informática, internet ou outros serviços necessários para o alcance das 
finalidades necessárias à gestão da relação.
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Dentro da estrutura empresarial, os seus dados serão tratados somente pelos funcionários expressamente autorizados pelo 
Responsável, com garantia de adoção de acordo de confidencialidade e, em particular, das seguintes categorias de 
responsáveis:

• Administração;

Transferência dos dados para países terceiros: O responsável não transfere dados pessoais para Países que não fazem
parte da UE. Caso seja necessário, serão previamente informados os interessados e serão adotadas medidas de garantia
para a transferência face aos destinatários, que dependendo dos casos poderão ser: verificação da existência de decisões de
adequação para o país destinatário por parte da Comissão, assinatura de cláusulas contratuais standard, no caso dos EUA,
verificação de adesão  a acordos internacionais  em vigor;  diversamente de tais garantias  (em relação  ao art.º  49.º,  do
RGDP),  verifica-se  a  existência  de  um  contrato  ou  medidas  pré-contratuais  a  favor  do  sujeito  interessado  ou  o
consentimento à transferência.

Divulgação: Os seus dados pessoais não serão divulgados de maneira alguma.

Período de conservação: Informamos que, no respeito dos princípios de liceidade, limitação das finalidades, minimização
dos dados, nos termos do art.º 5.º, do RGDP, o período de conservação dos seus dados pessoais é estabelecido pelo período
de tempo não superior à obtenção das finalidades para as quais foram recolhidos e tratados, caso exista um contrato, tal
período de conservação pode cessar com a prescrição ou recesso do contrato, os mesmos dados podem ser conservados por
um período de tempo superior, para a gestão de eventuais contenciosos, a base jurídica de tal conservação é a obrigação
contratual e o legítimo interesse do responsável pelo tratamento. Com as mesmas modalidades e garantias de proteção dos
dados, os mesmos poderão ser conservados por um período de tempo no respeito das obrigações prescritas pelas leis em
vigor, a título exemplificativo, com base na normativa fiscal por pelo menos 10 anos.

Responsável pelo Tratamento: o Responsável pelo tratamento dos dados, nos termos da normativa, é a “TECHNACY
S.R.L.”, com sede jurídica e operacional na Via Molveno, 5 - 48015 Cervia (RA) Itália, Nº iva/Número de Identificação
de Pessoa Coletiva: 02399920392 na pessoa do seu representante legal pro tempore.
Por meio do envio de um e-mail para o seguinte endereço  info@technacy.it poderá solicitar maiores informações em
relação aos dados fornecidos. O site www.technacy.it traz outras notícias em mérito às políticas de privacidade adotadas
pela nossa sociedade.

O Encarregado da proteção dos dados (“EPD”) é Studio Paci & C. Srl (pessoa para contato Luca Di Leo), cujos dados 
para contato são os seguintes: dpo@studiopaciecsrl.it e telefone: +39 0541 – 1795431.

Reg.to UE 2016/679: Artigos 15.º, 16.º, 17.º, 18.º, 19.º, 20.º, 21.º, 22.º, 23.º - Direitos do Interessado

1. O interessado tem o direito de obter a confirmação da existência ou não dos dados pessoais que lhe concernem, até 
mesmo caso não tenham sido registrados, e a sua comunicação em forma inteligível.

2. O interessado tem o direito de obter informações sobre:
a. a origem dos dados pessoais;
b. as finalidades e modalidades do tratamento;
c. a lógica aplicada em caso de tratamento efetuado com o auxílio de instrumentos eletrónicos;
d. os dados de identificação do responsável, dos subcontratantes e do representante designado, nos termos do artigo 

5.º, segundo parágrafo;
e. os sujeitos ou as categorias de sujeitos aos quais os dados pessoais podem ser comunicados ou que podem tomar 

conhecimento como representante designado no território do Estado, de responsáveis ou encarregados.

3. O interessado tem o direito de obter:
a. a atualização, a retificação ou, quando houver interesse, a integração dos dados;
b. o  cancelamento,  a  transformação  em forma  anónima ou  o  bloqueio  dos  dados  tratados  em violação  da  lei,

incluídos aqueles dos quais não é necessária a conservação em relação às finalidades para os quais os dados foram
recolhidos ou sucessivamente tratados;

c. a confirmação de que as operações relacionadas nas alíneas a) e b) foram levadas ao conhecimento, até mesmo
em relação ao seu conteúdo, daqueles aos quais os dados foram comunicados ou divulgados, exceto quando tal
adimplemento se tornar impossível ou implicar no uso de meios manifestamente desproporcionais em relação ao
direito tutelado;

d. a portabilidade dos dados.

4. O interessado tem o direito de se opor, total ou parcialmente;
a. por motivos legítimos ao tratamento dos dados pessoais que lhe concernem, mesmo se pertinentes à finalidade da

recolha;
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b. ao tratamento de dados pessoais que lhe concernem para fins de envio de material publicitário ou de venda direta
ou para a realização de pesquisas de mercado ou de comunicação comercial.

Os interessados, presentes ou pressupostos, têm o direito de efetuar uma reclamação à Autoridade de Proteção, de acordo
com os procedimentos previstos. Para qualquer outra informação, e para fazer valer os seus direitos reconhecidos pelo
Regulamento europeu, poderá contatar o responsável pelo tratamento.
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