A AMC Natural Drinks é a Responsável pelo Tratamento dos dados
facultados pelo utilizador e garante ainda o seu tratamento e a
segurança confidencial, em conformidade com o estabelecido no
Regulamento Europeu de Proteção de Dados (“RGPD”).
O utilizador poderá contactar o Delegado de Proteção de Dados para
esclarecer qualquer dúvida ou responder a alguma necessidade que tenha
em
matéria
de
proteção
de
dados
gratuitamente
através
de info@amunoz.com, ao cuidado do Delegado de Proteção de Dados.

Para que utilizamos os seus dados pessoais?
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•

•

•

•

•

Pela presente, informamos o utilizador que a AMC Natural Drinks tratará os
dados de caráter pessoal que o utilizador facultar com as seguintes
finalidades:
Garantir ao utilizador o acesso e uso dos diversos conteúdos contidos na
página web.
Registos de utilizador para lhe proporcionar acesso aos diversos serviços
disponíveis: consultar todas as nossas ofertas de trabalho ativas, ou deixarnos o curriculum vitae para futuras vagas; atendimento comercial e
atendimento ao consumidor.
Informar o utilizador por qualquer meio, incluindo o envio de comunicações
comerciais para o endereço de correio eletrónico que o utilizador facultar, de
produtos e serviços da AMC Natural Drinks.
Realizar atividades promocionais acerca de produtos da AMC Natural
Drinks, incluindo o envio de comunicações comerciais para o endereço de
correio eletrónico que o utilizador facultar.
Da mesma forma, os dados de navegação e cookies de utilizadores poderão
ser tratados para as finalidades de melhorar a sua acessibilidade como
utilizador, personalizar e analisar a sua navegação, conforme a
nossa política de cookies e que deve ser aceite como passo prévio à
navegação na nossa web.
Adicionalmente, a AMC Natural Drinks poderá utilizar os dados dissociados
do utilizador, preservando sempre o seu anonimato, inclusive após a
finalização da relação, com a finalidade de os usar dentro dos seus sistemas
de suporte à tomada de decisões e gestão empresarial.
Pela presente, informa-se ainda o utilizador de que os dados de caráter
pessoal podem ser cedidos ao resto das empresas do grupo AMC para as
mesmas finalidades anteriormente descritas.

Qual é a legitimação para o tratamento dos seus
dados?
A legitimação para o tratamento dos seus dados é o consentimento obtido
do utilizador, a derivada do uso da web, a contratação de produtos ou
serviços, e qualquer outra que lhe possa de aplicação na altura.
Os consentimentos dos utilizadores são obtidos tanto no momento do registo
de utilizador como nos diferentes pedidos realizados dentro da web,
podendo ser modificados a qualquer momento pelo utilizador mediante o
exercício dos seus direitos. O tratamento também se poderá fundamentar no
caso de clientes com contratos em vigor, nos interesses legítimos da AMC
Natural Drinks para a oferta de produtos e serviços relacionados próprios,
ações de fidelização, realização de perfis para oferecer produtos ou serviços
semelhantes ao contratado e para comunicar estes dados a terceiras
empresas para a realização de gestões administrativas para fins de
admissão de clientes, prevenção da fraude, reclamação e cobrança de
dívidas.
Dentro do interesse legítimo, inclui-se o tratamento de dados de utilizadores
para a gestão da segurança e o controlo de acessos aos sistemas de
informação de suporte.
Para o registo como utilizador na web da AMC Natural Drinks, exige-se a
confirmação de que é maior de idade pois está restringida para menores de
idades pelo que o utilizador manifesta e garante com o seu registo que é
maior de idade. Em todo o caso, a AMC Natural Drinks exonera-se do
tratamento de dados realizado sobre menores sem o consentimento os seus
pais ou tutores.

Quem tem acesso aos seus dados pessoais?
A prestação dos serviços que a AMC Natural Drinks oferece através da sua
página web pode requerer que outros terceiros prestadores de serviços
acedam aos dados pessoais do utilizador como responsáveis pelo
tratamento. Os mencionados prestadores de serviços encontram-se no
Espaço Económico Europeu.
Informa-se ainda que os dados de caráter pessoal podem ser cedidos ao
resto das empresas do grupo AMC para as mesmas finalidades
anteriormente descritas.
Além do mencionado anteriormente, a AMC Natural Drinks poderá realizar
cedências ou comunicações de dados pessoais para cumprir as suas
obrigações para com as Administrações Públicas nos casos exigidos pela
legislação vigente na altura e, se for o caso, também outros órgãos como
Forças e Corpos de Segurança do Estado e os órgãos judiciais.

Quais são os direitos do utilizador?
Os dados para preencher os formulários são facultados de maneira livre e
voluntária, de maneira que os dados terão de ser corretos e verdadeiros. O
utilizador compromete-se a fazer um uso diligente e a não divulgar a
terceiros o seu nome de utilizador e a sua password.
Os dados que o utilizador faculta são necessários para os fins previstos, e o
facto de não os facultar representará a impossibilidade de poder gerir essa
relação.
O utilizador é responsável pela veracidade dos dados comunicados e deverá
solicitar a sua modificação sempre que for necessário para assegurar um
correto tratamento dos mesmos, a correta prestação dos serviços solicitados
e a realização das comunicações.
O utilizador pode exercer os direitos de acesso, retificação ou, se for o caso,
solicitar a exclusão dos seus dados quando já não forem necessários para
os fins para os quais foram recolhidos, entre outros motivos.
O utilizador poderá solicitar a limitação do tratamento dos seus dados nas
circunstâncias estabelecidas no art.º 18 do RGPD, sendo que, nesse caso,
só serão conservados para o exercício ou a defesa de possíveis
reclamações.
O utilizador poderá retirar o consentimento concedido a qualquer momento,
opondo-se ao tratamento dos seus dados para uma determinada finalidade,
sem que isso afete a legitimidade do tratamento baseado no consentimento
prévio à sua retirada ou opor-se ao mesmo, sendo que, nesse caso, os seus
dados pessoais serão conservados para o exercício ou a defesa de
possíveis reclamações.
O utilizador poderá solicitar à AMC Natural Drinks a portabilidade dos seus
dados pessoais, obtendo uma cópia eletrónica.
Todos estes direitos poderão ser exercidos por documento escrito dirigido à
AMC Natural Drinks para o seguinte correio eletrónico: info@amunoz.com –
Atendimento Delegado de Proteção de Dados, indicando os dados
identificativos, morada ou e-mail de contacto, motivos do pedido e
documentação justificativa, para o qual deverá entregar um documento que
certifique a sua identidade.
O exercício destes direitos é gratuito.
Para o caso de o utilizador não obter a resposta ou satisfação pretendidas,
a AMC Natural Drinks informa-o do seu direito a apresentar uma reclamação
junto da Agência Espanhola de Proteção de Dados, com sede em C/Jorge
Juan
n.º
6,
28001
Madrid
ou
pela
Internet
no
endereço: http://www.agpd.es/portalwebAGPD/CanalDelCiudadano.

Durante quanto tempo guardamos os seus dados
pessoais?
A AMC Natural Drinks conservará os dados do utilizador enquanto durar a
sua relação contratual e posteriormente à mesma, se o tiver consentido, os
dados serão conservados para ações promocionais durante um prazo de
dois anos. Para o resto dos utilizadores, os dados serão mantidos,
igualmente, durante um período de dois anos, sem prejuízo das obrigações
de retenção de dados exigidas pela legislação aplicável a cada caso.
Definitivamente, os dados não serão conservados mais tempo além do
necessário para os fins descritos anteriormente, sem prejuízo da
conservação que for necessária para a formulação, o exercício ou a defesa
de potenciais reclamações e/ou sempre que a legislação aplicável o permita.

