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POLÍTICA DE PRIVACIDADE
A Amtrol-Alfa, Metalomecânica, S.A. (doravante “Amtrol-Alfa” tem como prioridade proteger a
privacidade dos utilizadores do nosso website http://amtrol-alfa.com/ (“Site”). Para o efeito, preparámos a
presente Política de Privacidade (“Política”), com a finalidade de afirmar o nosso compromisso e respeito
para com as regras de privacidade e de proteção dos seus dados pessoais.
A Política regula o tratamento de dados pessoais dos utilizadores do Site (“Utilizadores”), recolhidos no
âmbito da utilização do Site pela Amtrol-Alfa. A disponibilização dos dados pessoais implica o
conhecimento desta Política.
QUEM SOMOS
As referências nesta Política de Privacidade à “Amtrol-Alfa”, “nós” ou “nosso/a” significam a “Amtrol-Alfa,
Metalomecânica, S.A., (uma empresa portuguesa, com sede em Brito, Guimarães, e com o NIPC 500 216
738). Esta é a entidade que determina as finalidades e meios de tratamento dos dados, sendo para o efeito
considerada a entidade responsável pelo tratamento, nos termos do Regulamento Geral sobre a Proteção
de Dados (Regulamento UE n.º 2016/679 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 27 de abril de 2016,
relativo à proteção das pessoas singulares no que diz respeito ao tratamento de dados pessoais e à livre
circulação desses dados, e demais legislação aplicável nesta matéria.
RECOLHA E TRATAMENTO DE DADOS PESSOAIS
O acesso e utilização do Site não implicam a disponibilização dos seus dados pessoais. Contudo, a utilização
de determinadas funcionalidades do Site, nomeadamente o preenchimento de formulários de contacto,
subscrição de newsletters ou utilização de área reservada de cliente, implicará a disponibilização de dados
pessoais de identificação (nome) e de contacto (morada e e-mail). Tais dados serão tratados pela AmtrolAlfa para efeitos de envio de comunicações de marketing (designadamente, campanhas e promoções
sobre os nossos serviços e produtos) e para efeitos de gestão das interações havidas através da área
reservada de cliente.
OS SEUS DIREITOS
Nos termos da legislação aplicável, pode solicitar, a todo o tempo, o acesso aos dados pessoais que lhe
digam respeito, bem como a sua retificação, eliminação e limitação do seu tratamento ou a portabilidade
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dos seus dados – verificadas as condições legalmente previstas –, mediante pedido escrito dirigido à
Amtrol-Alfa para o endereço de email [inserir endereço de email].
Poderá ainda obter a confirmação de que dados pessoais que lhe dizem respeito são objeto de tratamento,
sendo-lhe disponibilizada, caso requeira, uma cópia dos dados em fase de tratamento.
Nos termos da lei, é ainda garantido o direito de, através dos referidos meios, retirar o seu consentimento
para o tratamento dos dados para as finalidades baseadas neste fundamento, não invalidando, no entanto,
o tratamento efetuado até essa data com base no consentimento previamente dado.
Para o exercício de qualquer um dos direitos acima referidos, deverá submeter um pedido escrito para os
seguintes contactos:
E-mail: data.protection@amtrol-alfa.com
Morada: Apartado (P.O. box) 37 - Brito 4801-909 EC Guimarães Portugal
CONSERVAÇÃO DOS SEUS DADOS PESSOAIS
Os dados pessoais serão conservados apenas pelo período necessário para as finalidades para as quais
foram recolhidos, conforme acima identificadas, exceto se outro prazo de conservação decorrer da lei
aplicável. Assim, os seus dados serão conservados enquanto estivermos a processar o seu pedido de
esclarecimentos ou outro, enquanto mantiver interesse em receber as nossas comunicações informativas
e promocionais, não retirando o seu consentimento, ou enquanto mantiver o seu registo de cliente ativo.
EM QUE CIRCUNSTÂNCIAS EXISTE COMUNICAÇÃO DE DADOS A OUTRAS ENTIDADES?
A Amtrol-Alfa poderá transmitir os seus dados pessoais:
a)

Ao recorrer a outras entidades para a prestação de determinados serviços, uma vez que essa
prestação de serviços poderá implicar o acesso, por estas entidades, aos seus dados pessoais. Assim,
qualquer entidade subcontratante da Amtrol-Alfa tratará os seus dados pessoais, em nome e por
conta da Amtrol-Alfa, na estrita obrigação de seguir as nossas instruções e nos termos do acordo de
subcontratação celebrado com as referidas entidades subcontratantes;
b) A empresas que façam parte do Grupo Worthington (cuja lista poderá ser consultada em:
https://worthingtonindustries.com/Company/Locations ), para as finalidades acima referidas;
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c)

A entidades terceiras, quando julgue tais comunicações de dados como necessárias ou adequadas (i)
à luz da lei aplicável, (ii) no cumprimento de obrigações legais/ordens judiciais, (iii) de deliberações
ou decisões das autoridades de controlo ou (iv) para responder a solicitações de autoridades
públicas ou governamentais.

Em qualquer das situações acima mencionadas, a Amtrol-Alfa tomará todas as medidas adequadas para
garantir a proteção efetiva dos dados pessoais.
MEDIDAS DE SEGURANÇA

A Amtrol-Alfa desenvolve os seus melhores esforços para proteger os dados pessoais dos Utilizadores
contra acessos não autorizados. Para o efeito utiliza sistemas de segurança, regras e outros
procedimentos, de modo a garantir a proteção dos dados pessoais, bem como para prevenir o acesso não
autorizado aos dados, o uso impróprio, a sua divulgação, perda ou destruição. É, no entanto, da
responsabilidade dos Utilizadores garantir e assegurar que os dispositivos e equipamentos utilizados para
aceder ao Site se encontram protegidos contra softwares nocivos, vírus informáticos e worms.
LINKS PARA SITES DE TERCEIROS
Os links neste Site podem conduzir a outros sites. A Amtrol-Alfa não se responsabiliza, aprova, apoia ou
subscreve o conteúdo desses sites, nem dos sites com eles ligados ou neles referidos.
A Amtrol-Alfa não se responsabiliza por danos resultantes de vírus que possam infetar o computador ou a
rede do Utilizador, ou outros bens, em virtude do acesso ao site da Amtrol-Alfa com transferência de
conteúdos deste para o computador ou rede do Utilizador. A presente Política é aplicável unicamente à
informação recolhida no Site da Amtrol-Alfa, pelo que para saber como os seus dados poderão ser tratados
no contexto desses sites deverá consultar as respetivas políticas de privacidade.
RECLAMAÇÕES
Sem prejuízo de qualquer outra via de recurso administrativo ou judicial, o Utilizador tem direito a
apresentar uma reclamação à Comissão Nacional de Proteção de Dados ou outra autoridade de controlo
competente nos termos da lei, caso entenda que o tratamento dos seus dados pela Amtrol-Alfa viola o
regime legal em vigor a cada momento.
CONTACTE-NOS
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O Utilizador poderá contactar a Amtrol-Alfa sobre todas as questões relacionadas com o tratamento dos
seus dados pessoais e com o exercício dos direitos que lhe são conferidos pela legislação aplicável e, em
especial, referidos na presente Política, através dos seguintes contactos: Telefone: +351 253540200 / Email: data.protection@amtrol-alfa.com / Morada: Apartado (P.O. box) 37 - Brito 4801-909 EC Guimarães
Portugal
ALTERAÇÕES À POLÍTICA DE PRIVACIDADE
A Amtrol-Alfa reserva-se no direito de, a todo o momento, alterar os presentes termos de tratamento de
dados pessoais. Essas alterações serão devidamente publicitadas no Site. Contudo, sempre que forem
efetuadas alterações relevantes para o Utilizador, voltará a visualizar uma janela pop-up de modo a que
possa aceder à informação e/ou consentir na sua utilização e armazenamento.

Data da última atualização: 4 de Julho, 2018
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PRIVACY POLICY
Amtrol-Alfa, Metalomecânica, S.A. (hereinafter “Amtrol-Alfa”) has as priority its website (http://amtrolalfa.com/: “Website”) users protection. For this purpose, we prepared this Privacy Policy (“Policy”), in
order to affirm our commitment and respect towards privacy and personal data protection rules.
The present policy governs the processing of personal data of users (“Users”) personal data, collected
which may be gathered by Amtrol-Alfa as controller, in the context of the use of the website.
Providing your personal data implies your knowledge and acceptance of the terms and conditions of this
Privacy Policy.
WHO ARE WE
Any reference in the present Privacy Policy to “Amtrol-Alfa”, “us” or “ours” means “Amtrol-Alfa,
Metalomecânica, S.A., (a Portuguese company, based in Brito, Guimarães, with the NIPC 500 216 738). It is
this entity who determines data processing purposes and means, considered for this point Data Controller
according to General Data Protection Regulation (Regulation (EU) 2016/679 of the European Parliament
and of the Council, of 27 April 2016) connected to protection of individuals with regard to the processing of
personal data and on the free movement of such data and further legislation applicable in this area.

COLLECTION AND PROCESSING OF PERSONAL DATA
Access to and use of the Website does not require Users to share personal data. However, the use of some
website features, namely the contact request, newsletters subscription, or the use of costumer reserved
area, involves the provision of personal data by Users regarding identification (name) and contact (address
and e-mail). Such data shall be processed by Amtrol-Alfa, for marketing communications purposes
(specifically campaigns and promotions regarding our services and products) and for purposes involving
interactions held through the clients reserved area.
USER’S RIGHTS:
Pursuant to applicable law, Users may, at any time, request to have access to their personal data as well as
request that it be rectified, erased, that its processing be restricted, its portability, or to object to its
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processing by way of written request addressed to Amtrol-Alfa to the following email address: Apartado
(P.O. box) 37 - Brito 4801-909 EC Guimarães Portugal.
Users can also request confirmation of the personal data processed in their regard, and a copy of data
being processed shall be made available, upon request.
Pursuant to the law, Users have the right to withdraw their consent for the processing of their personal
data for the abovementioned purposes through the means referred to above, but this does not however,
render the processing of their personal data up until such time invalid.
In order to exercise any of the rights mentioned above, Users should submit a written request to the
following contacts:
Phone: +351 253540200
E-mail: data.protection@amtrol-alfa.com
Address: Apartado (P.O. box) 37 - Brito 4801-909 EC Guimarães Portugal
STORING OF PERSONAL DATA:
Your personal data will be retained only for the necessary period to fulfil the purposes for which the data
were collected, as identified above, unless applicable law requires otherwise. Therefore, your data will be
retained while we process your request for clarification or any other request, while the data subject keeps
the interest in receiving informative or promotional communications from Amtrol-Alfa, without withdraw
consent, or while the costumer register is preserved active by the data subject.
IN WHICH CIRCUMSTANCES CAN OCCUR DATA TRANSFERS TO THIRD PARTIES?
Amtrol-Alfa might transfer your personal data:
d)

While resorting to other entities for outsourcing purposes, because it might imply the access to your
personal data by such entities. Therefore, any Amtrol-Alfa’s Processor will process your personal
data on Amtrol-Alfa’s behalf, with the strict obligation of following our guidelines and under the
terms of the processing agreement signed with the previously mentioned Processors.

e) Companies that are part of the Worthington Group (Whose list might be consulted in:
https://worthingtonindustries.com/Company/Locations), for the purposes previously mentioned;
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f)

To third parties, when Amtrol-Alfa deems such data transfers necessary or adequate (i) according to
the applicable law, (ii) to comply with legal obligations or judicial orders (iii) derived from
deliberations or decisions of the supervisory authority (iv) to address government or public
authority’s requests.

In any of the situations mentioned above, Amtrol-Alfa will take the appropriate safeguards to ensure the
effective protection of personal data.
SECURITY SAFEGUARDS
Amtrol-Alfa endeavors to protect user’s personal data against unauthorized accesses. To this end, it makes
use of security systems, rules and other procedures, in order to ensure the protection of personal data, as
well as to prevent unauthorized access to data, it’s misuse, disclosure, loss or destruction. However, it is
user’s responsibility to guarantee and ensure that the devices and equipment used to access the website
are protected against any harmful software, virus and worms.
LINKS TO THIRD PARTY WEBSITES
The links in this website might lead to other websites. Amtrol-Alfa undertakes no liability, nor approves,
supports or subscribe the content of such websites, as well as other sites therein linked or referred to.
Amtrol-Alfa undertakes no responsibility for damages resulting from any virus which may affect a User’s
computer or network, or any other assets, as a result of accessing Amtrol-Alfa’s website with the transfer
of data from the Website to the User’s data or network.
This privacy statement is applicable only to information collected by the Amtrol-Alfa website
COMPLAINTS:
Without prejudice to any other administrative or judicial means, Users have the right to file a complaint
with the competent supervisory authority in accordance with the law should it believe that the processing
of its personal data by Amtrol-Alfa breaches the legal framework in force at any given time.
QUERIES AND SUGGESTIONS:
Users can contact Amtrol-Alfa in relation to any queries regarding the processing of their personal data and
the exercise of their rights under applicable legislation, and, in particular, those mentioned in this Policy,
through the following contacts:
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Phone: +351 253540200 / E-mail: data.protection@amtrol-alfa.com / Address: Apartado (P.O. box) 37 Brito 4801-909 EC Guimarães Portugal
CHANGES TO THE PRIVACY POLICY:
Amtrol-Alfa reserves the right to, at any time, change the current terms of the processing of personal data.
Such changes shall be duly disclosed on the Website.
Last updated on: 05/07/2018

