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Política de privacidade 

A SOMA – ENVIRONMENTAL SOLUTIONS, LDA (adiante designada por SOMA), com o NIPC 
513495576 e com sede em Travessa do Navega, 326A, Olho Marinho, 3885-183 Arada, PORTUGAL, é 
uma empresa que centra a sua atuação em soluções de limpeza urbana e ambiente, disponibilizando o 
website www.soma.pt bem como Newsletters aos seus visitantes (adiante UTILIZADORES), para efeitos 
informativos e de divulgação de produto. 

De maneira a expor e evidenciar o integral cumprimento das regras e legislação relativas à proteção de 
dados pessoais, a SOMA elaborou a presente Política de Privacidade, demonstrando assim que respeita 
a privacidade dos UTILIZADORES do website bem como dos recetores das nossas Newsletters.  

A leitura desta política de privacidade é fundamental para conhecer e consentir as condições em 
que disponibiliza os seus dados pessoais e autoriza a sua recolha, uso e divulgação dos mesmos 
em concordância com o mencionado neste documento. 

ÂMBITO DE APLICAÇÃO 

A presente Política de Privacidade delimita a recolha e tratamento de dados pessoais, que advenha da 
utilização pelo UTILIZADOR do Website, permitindo que a SOMA os utilize para efeitos informativos, de 
divulgação de produto ou outras finalidades determinadas pelo titular dos dados. 

DADOS PESSOAIS 

De acordo com o RGDP, os dados pessoais são toda e qualquer informação, de qualquer natureza e 
suporte, incluindo-se o som e imagem, relativa a uma pessoa singular identificada ou identificável. 

É considerada como identificável uma pessoa que possa ser identificada, direta ou indiretamente, 
designadamente por referência a um número de identificação ou a um ou mais elementos específicos da 
sua identidade física, fisiológica, psíquica, económica, cultural ou social. 

RESPONSÁVEL PELO TRATAMENTO 

A SOMA é a entidade responsável pela recolha e tratamento dos dados pessoais dos UTILIZADORES, 
categorizando os dados recolhidos e as finalidades para que são utilizados, de forma a garantir a sua 
segurança. 

TIPO DE DADOS RECOLHIDOS 

A SOMA poderá recolher o nome e email apenas e após ter obtido o seu consentimento, sendo tratados 
em conformidade com a legislação, nomeadamente através do armazenamento em base de dados 
devidamente seguras e protegidas, não sendo, em situação alguma, utilizados para outra finalidade que 
não seja aquela para a qual foi obtido o consentimento. 

"COOKIES" 

"Cookies" são pequenas informações que podem ajudar a identificar o seu browser e que podem 
armazenar informações, por exemplo, configurações e preferências do UTILIZADOR. 

Poderão ser armazenados “cookies” no seu dispositivo para personalizar e facilitar ao máximo a 
navegação do UTILIZADOR, não fornecendo referências ou dados pessoais do UTILIZADOR, podendo 
estes ser utilizados para solução de problemas, estatísticas, garantia de qualidade, e monitorar a 
segurança do sistema. 
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Com exceção dos “cookies” específicos e necessários ao desempenho do website, o armazenamento 
de outros “cookies” dependerá sempre da aceitação e consentimento do UTILIZADOR, podendo esse 
consentimento ser retirado a qualquer momento através de ferramentas específicas do browser. 

O Utilizador poderá configurar o seu navegador para que notifique e rejeite a instalação de “cookies”, 
reconhecendo que tal comportamento poderá afetar o normal funcionamento do website. 

FINALIDADES DO TRATAMENTO 

A SOMA utiliza os dados pessoais recolhidos para efeitos informativos e de marketing, privilegiando a 
gestão das relações comerciais. 

TEMPO DE ARMAZENAMENTO 

A SOMA armazena e conserva os dados durante o período que se considere necessário para as 
finalidades que motivaram a sua recolha e tratamento, que pode variar consoante a finalidade para a 
qual a informação é tratada, podendo existir normas legais que obrigam ao armazenamento por um 
período de tempo mínimo, findo o qual os mesmos serão eliminados. 

RETIFICAÇÃO 

O UTILIZADOR poderá retificar, eliminar, atualizar e/ou modificar os seus dados a qualquer momento 
através da sua área através do endereço de correio eletrónico soma@soma.pt solicitando essa 
retificação, atualização e/ou modificação dos dados, a qual lhe será comunicada por correio eletrónico 
assim que seja efetuada. 

DIREITO DE ACESSO 

A LPD garante ao UTILIZADOR, o direito de acesso aos seus dados pessoais, bem como o direito de 
oposição à utilização dos dados facultados, devendo para tal, enviar pedido por escrito através do 
endereço de correio eletrónico soma@soma.pt. 

MEDIDAS DE SEGURANÇA 

A SOMA garante a segurança dos dados pessoais disponibilizados através da adoção de medidas de 
segurança, de caráter técnico e organizativo, para proteção dos dados pessoais contra a sua difusão, 
perda, uso indevido, alteração, tratamento ou acesso não autorizado bem como, contra qualquer outra 
forma de tratamento ilícito. 

COMUNICAÇÃO A TERCEIROS 

A SOMA poderá recorrer a terceiros para a prestação de serviços a nível de manutenção, apoio técnico 
ou marketing, podendo estes ter acesso a alguns dos dados pessoais, nomeadamente, os dados 
necessários para os fins contratualizados. 

A SOMA assegura que as entidades que tenham acesso aos dados são credíveis e oferecem garantias 
de proteção, nunca lhes sendo transmitidos dados para além do necessário à prestação do serviço 
contratado, permanecendo, contudo, a SOMA como responsável pelos dados pessoais disponibilizados. 

A SOMA poderá ainda transmitir dados a terceiros no âmbito de investigações, inquéritos e processos 
judiciais e/ou administrativos ou de natureza semelhante, desde que para tal seja devidamente ordenada 
por ordem judicial nesse sentido. 
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TRANSFERÊNCIA DOS DADOS 

Caso possam ocorrer transferências de dados para países terceiros que não pertencendo à União 
Europeia ou ao Espaço Económico Europeu, a SOMA cumprirá com a legislação, nomeadamente no 
que respeita à adequabilidade do país de destino relativamente à proteção de dados pessoais e aos 
requisitos que são aplicáveis a estas transferências, não sendo transferidos dados pessoais para 
jurisdições que não ofereçam garantias de segurança e proteção. 

ALTERAÇÕES À POLÍTICA DE PRIVACIDADE 

A SOMA reserva-se no direito de reajustar ou alterar a presente Política de Privacidade, a qualquer 
momento, sendo essas alterações publicitadas. 

O utilizador declara ter lido e entendido a presente política, consentindo o tratamento dos seus 
dados conforme exposto 

ÚLTIMA REVISÃO: 24 DE MAIO DE 2018, OVAR 

 
 
 

 
       
 
 
 

 


