
 
INFORMAÇÃO DE ACORDO COM A ARTE. 13 DE REG. (EU) 2016/679 ("GDPR") - "CONTACTE-NOS". 

Abaixo estão as informações sobre o processamento dos Seus dados pessoais fornecidas através do preenchimento do 
formulário online "Contacte-nos". 

1. Identidade e dados de contacto do responsável pelo tratamento dos dados  

O controlador de dados é Amilon S.r.l., Código Fiscal e número de IVA 05921090964, com sede social em Natale Battaglia n. 
12, Milão, endereço electrónico privacy@amilon.it (doravante, "Amilon" ou "Controlador de dados"). 

2. Dados de contacto do encarregado da protecção de dados (RPD) 

O RPD pode ser contactado através do endereço de correio electrónico dpo-ext@amilon.it. 

3. Finalidades do tratamento, bases jurídicas e períodos de conservação de dados 

Os dados são processados: 

a) para responder ao seu pedido de informação ou assistência em relação a Amilon e aos seus produtos/serviços; para 
este fim: 

- a base legal do processamento é a execução de um contrato em que o Utilizador é parte; 

- os dados serão conservados durante o tempo necessário para processar o seu pedido e, em qualquer caso, por 
um período não superior a 3 anos, a menos que a lei exija termos adicionais; 

b) realizar actividades genéricas de marketing: realização de estudos de mercado e envio de comunicações 
promocionais, relativas a serviços/produtos Amilon por correio electrónico e/ou telefone; para este efeito: 

- a base legal para o processamento é o seu consentimento; 

- os dados serão armazenados durante 3 anos, sujeito à sua objecção (clicando no link "unsubscribe" que 
encontrará em cada comunicação) ou revogação do consentimento, como melhor indicado no parágrafo 6 
abaixo. 

Após os períodos de conservação acima referidos, os dados serão destruídos, apagados ou tornados anónimos, de acordo 
com o calendário técnico de apagamento e cópia de segurança. 

4. Fornecimento de dados 

O fornecimento dos dados marcados com um asterisco é necessário para a correcta gestão do pedido, por conseguinte, o 
não fornecimento de tais dados não permitirá a apresentação do pedido. 

5. Categorias de destinatários dos dados 

Os dados podem ser comunicados a terceiros que operam como controladores de dados autónomos, tais como, por exemplo, 
autoridades públicas e empresas profissionais. Os dados também podem ser tratados, em nome do responsável pelo 
tratamento de dados, por terceiros, designados como processadores de dados nos termos da arte. 28 da GDPR, que realizam 
actividades funcionais para os fins acima referidos (por exemplo, fornecedores de serviços de TI, empresas de marketing e 
comunicação). Além disso, os dados são tratados por funcionários da Amilon - pertencentes aos departamentos da empresa 
encarregados de prosseguir os fins acima mencionados - que foram expressamente autorizados a processá-los e receberam 
instruções de funcionamento adequadas. 

6. Direitos da parte interessada 

Pode exercer os seus direitos ao abrigo dos artigos 15-22 da GDPR enviando uma comunicação para os pontos de contacto 
indicados no parágrafo 1. Em particular, como pessoa em causa (ou seja, a pessoa a quem os dados pessoais se referem), 
pode obter do responsável pelo tratamento de dados a confirmação do tratamento ou não dos dados pessoais que lhe dizem 
respeito e, em caso afirmativo, o acesso aos mesmos e às informações referidas no artigo. 15, rectificação de dados 
incorrectos, integração de dados incompletos, cancelamento de dados nos casos previstos no art. 17, a limitação do 
tratamento nos casos previstos no artigo 18º da GDPR; além disso, se o tratamento for baseado no consentimento ou 
contrato e for efectuado por meios automatizados, poderá solicitar a recepção dos dados num formato estruturado, 
comummente utilizado e legível por máquina, bem como, se tecnicamente viável, a sua transmissão a outro proprietário sem 
impedimentos ("direito à portabilidade"). Tem também o direito de retirar, em qualquer altura, o consentimento dado e de 
se opor ao processamento para fins de marketing directo. Se preferir ser contactado para fins de marketing exclusivamente 
através de meios tradicionais, poderá opor-se à recepção de comunicações apenas através de meios automatizados. 

Em qualquer caso, tem o direito de apresentar uma queixa à autoridade de controlo competente do Estado-membro em que 
normalmente reside ou trabalha ou do Estado em que a alegada infracção ocorreu. 


