Política de privacidade de sítios Web e informação de pessoas abrangidas, em conformidade
com os artigos 13º e 14º do Regulamento Geral da UE relativo à proteção de dados

Indicações de caráter geral
Indicações sobre o órgão responsável
Empresa:

unitedprint.com Portugal Lda

Representantes legais:

Anja Sebald

Endereço:

Esplanada do Castelo, 22, União de freguesias de Aldoar, Foz de Douro e Nevogilde,
4150-196 PORTO

Contacto do responsável pela proteção de dados:

support@print24.com.pt

Informações gerais sobre processamento de dados
Dados abrangidos:
Dados pessoais só serão coletados, caso estes nos sejam por si comunicados. Além destes, não
serão coletados quaisquer outros dados pessoais. Qualquer processamento dos seus dados
pessoais, que ultrapasse o âmbito dos termos legais de permissão, só é possível com base no seu
consentimento expresso.
Finalidade do processamento de dados:

Execução do contrato.

Classificação de destinatários: Entidades públicas em caso de existência de regulamentações legais
prevalentes.
Prestadores de serviços externos ou demais entidades contratadas.
Outros organismos externos, conquanto o titular dos dados tenha
expressado o seu consentimento, ou caso seja admissível uma
transmissão de dados por razões de reconhecido interesse.
Transferência para terceiros países:
No quadro de execução do contrato também podem ser
envolvidas na gestão e processamento de encomendas entidades
não pertencentes a países da União Europeia.
Período de armazenamento de dados: O período de armazenamento de dados rege-se pelos termos
legalmente estipulados para a manutenção e conservação de
registos, correspondendo este, em geral, a 10 anos.

Informações específicas sobre o sítio Web
Uso de um boletim informativo
No quadro de registo de subscrição do nosso boletim informativo, é-nos facilitado pelo utilizador deste
serviço, tanto o endereço de correio eletrónico como ainda outros dados adicionais. Utilizaremos
esses dados exclusivamente para envio do boletim informativo. Os dados que tenha digitado no ato
de subscrição do mencionado boletim informativo permanecerão armazenados no nosso sistema de
registo, até cancelamento da mesma. O utilizador pode, em qualquer momento, efetuar o
cancelamento da subscrição, recorrendo para esse efeito ao enlace interativo disponível no boletim

informativo, ou mediante notificação por escrito. Com o cancelamento, o utilizador revoga a
autorização de uso do seu endereço de correio eletrónico.
O seu endereço de correio eletrónico, que nos tenha sido comunicado no âmbito de atividades
relacionadas com a venda de mercadorias ou prestação de serviços, continuará, no entanto, a ser
usado para o envio exclusivo de publicidade personalizada sob a forma de boletim informativo com
relevo para as próprias mercadorias ou serviços, similares às que foram solicitadas em encomenda
pelo utilizador, conquanto este procedimento não tenha sido explicitamente declinado pelo mesmo. O
utilizador pode, em qualquer momento, solicitar a revogação do direito de uso do seu endereço de
correio eletrónico, sem que, para esse efeito, tenha de suportar quaisquer outros encargos além dos
custos de transmissão à tarifa base. O direito de revogação da permissão de uso do seu endereço de
correio eletrónico (e, com isso, o cancelamento da subscrição do nosso boletim informativo) pode ser
exercido mediante o envio da respetiva notificação para o nosso endereço de correio eletrónico (ver
Aviso Legal).
Uso de Google Analytics
Esta página Web recorre ao uso de Google Analytics, um serviço de estatísticas e análise de
comportamentos em linha da Google Inc. („Google“). Google Analytics utiliza os chamados „cookies“,
arquivos de texto que são guardados no seu computador e permitem realizar uma análise do modo
de utilização da página Web. As informações geradas pelos "cookies”, relacionadas com a utilização
desta página Web, são normalmente transmitidas pelo Google para servidores localizados nos
Estados Unidos, onde são armazenados. Em caso de ativação de anonimização de IP nesta página
Web, Google procederá no entanto previamente à abreviatura do seu endereço IP no âmbito dos
Estados-Membros da União Europeia ou de outras países incluídos no Acordo sobre o Espaço
Económico Europeu. Somente em casos excecionais é que o completo endereço IP é transmitido
para um servidor do Google nos EUA, onde é truncado. Em nome da operadora desta página Web, o
Google utilizará essas informações para avaliação do uso realizado da página Web para compilar
relatórios sobre atividades na página Web e, bem assim, para disponibilização de outros serviços
relacionados com a atividade do site e uso da Internet ao responsável desta página Web. O endereço
IP fornecido pelo seu navegador no quadro de avaliações do Google Analytics não será associado a
outros dados do Google. Você pode impedir o armazenamento de cookies através de uma respetiva
configuração do seu software do navegador; no entanto, deve ter em consideração que se tal
acontecer, poderá ficar impedido de utilizar todos os recursos completos deste site. Você também
pode impedir o registo coletado pelo Google dos dados gerados pelo cookie relacionados com a sua
utilização do site (incluindo seu endereço IP), bem como ainda o processamento desses mesmos
dados pelo Google, fazendo o download e a instalação para esse efeito do plugin para o navegador,
clicando no seguinte enlace Link. Tendo em vista a discussão sobre o uso de ferramentas de análise
com base nos endereços IP completos, gostaríamos de salientar que este site usa Google Analytics
com a extensão "_anonymizeIp ()" e, portanto, os endereços IP são processados apenas de modo
truncado de maneira a excluir uma referência pessoal direta. Especialmente para navegadores em
dispositivos móveis, clique por favor no seguinte enlace Link. Isso impedirá, no futuro, o registo de
dados, mesmo que anonimizados, deste sítio no seu navegador por parte de Google Analytics
através de um "cookie de desativação” (Opt-Out).

Google AdWords Conversion Tracking (Rastreamento de Conversões)
Esta página Web recorre ao uso de Google AdWords Conversion Tracking, um serviço de estatísticas
e análise em linha de Google Inc. („Google“). Google AdWords Conversion Tracking utiliza igualmente
os chamados „cookies“ que são depositados no seu computador e permitem realizar uma análise do
modo de utilização da página Web. As informações geradas pelos "cookies”, relacionadas com a
utilização desta página Web, são transmitidas para servidores do Google localizados nos EUA, onde
são armazenados. Google utilizará essas informações para avaliação do modo como usa o site, para

compilar relatórios de atividades no site para os operadores de sites e, bem assim, disponibilizar
outros serviços relacionados com as atividades no site e o uso da Internet. Google pode também
disponibilizar essas informações a terceiros, conquanto isso seja estipulado por lei, ou na medida em
que o processamento desses dados seja efetuado por terceiros, mediante adjudicação do Google.
Google não associará, em caso algum, esses dados com outros dados do Google. O utilizador pode
impedir, em geral, o uso de cookies, não autorizando o armazenamento de cookies no seu
navegador.

Botão de Like no Facebook
Este site usa plugins sociais do Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, EUA
(doravante designado por "Facebook"). Quando visita páginas que contenham esse plugin, os dados
sobre o comportamento do visitante serão transmitidos automaticamente para os servidores do
Facebook. O operador do site não tem qualquer influência sobre a natureza e extensão dos dados
coletados e transmitidos para o Facebook. Se tem sessão ativa no Facebook, este site pode associar
a visita à sua conta do Facebook. Para mais informações sobre a política de privacidade no
Facebook, consulte http://www.facebook.com/policy.php.

Botão Google +1
Esta página utiliza plugins sociais do Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA
94043, EUA (doravante designado por „Google“). Quando visita páginas que contenham esse plugin,
os dados sobre o comportamento do visitante podem ser transmitidos automaticamente para os
servidores do Google. O operador do site não tem influência sobre a natureza e a extensão dos
dados coletados e transmitidos para o Google. Se tiver sessão ativa no Google, este poderá associar
a visita à sua conta do Google. Pode encontrar mais informações sobre a política de privacidade do
botão Google +1 em http://www.google.com/intl/de/+/policy/+1button.html.

Botão Twitter
Esta página utiliza plugins sociais de Twitter Inc., 1355 Market St, Suite 900, San Francisco, CA 94103,
USA (doravante designado por „Twitter“). Quando visita páginas que contenham esse plugin, os dados
sobre o comportamento do visitante podem ser transmitidos automaticamente para os servidores do
Twitter. O operador do site não tem qualquer influência sobre a natureza e a extensão dos dados
coletados e transmitidos para o Twitter. Se tiver sessão ativa no Twitter, este poderá associar a visita
à sua conta do Twitter. Pode encontrar mais informações sobre a política de privacidade do Twitter em
https://twitter.com/privacy.
Uso de “cookies” próprios
Este site usa "cookies" próprios para melhorar a sua facilidade de uso ("cookies" são registros de
dados enviados pelo servidor Web para o navegador do usuário com vista a uma posterior
reativação). Em geral, pode impedir o uso de "cookies" não autorizando o armazenamento de
"cookies" no seu navegador. No entanto, isso pode implicar algumas limitações na funcionalidade.

Informações sobre processamentos de dados adicionais
Informações específicas sobre o processo de candidatura
Dados abrangidos:

Dados de candidatura

Finalidade do processamento de dados:
Categorias de destinatários:
prevalentes.

Execução do processo de candidatura

Entidades públicas em caso de existirem regulamentações legais
Prestadores de serviços externos ou demais entidades contratadas,
entre outros para o processamento de dados e alojamento (hosting).
Outros organismos externos, conquanto o titular dos dados tenha
expressado o seu consentimento, ou caso seja admissível uma
transmissão de dados por razões de reconhecido interesse, entre
outros clientes e interessados no âmbito da aquisição de clientes.

Transferência para terceiros países:
No quadro de execução do contrato também podem ser
envolvidas na gestão e processamento de encomendas entidades não
pertencentes a países da União Europeia.
Período de armazenamento de dados: Os dados de candidatura serão geralmente eliminados dentro
de um prazo de três meses após notificação da decisão, a menos que
haja sido dado consentimento para um período mais longo de
armazenamento de dados no contexto da admissão ao grupo de
candidatos.

Informações específicas para processamento de dados de cliente / partes interessadas
Dados abrangidos:

Dados comunicados para execução do contrato; se for o caso, dados
complementares para processamento com base no seu expresso
consentimento.

Finalidade do processamento de dados:
Execução de contrato, entre outros, propostas,
encomendas, venda e faturamento, garantia de qualidade
Classificação dos destinatários: Entidades públicas em caso de existirem regulamentações legais
prevalentes
Prestadores de serviços externos ou demais entidades contratadas,
entre outros para o processamento de dados e alojamento (hosting),
expedição, transporte e logística, prestadores de serviços na área de
impressão e envio de informações.
Outros organismos externos, conquanto o titular dos dados tenha
expressado o seu consentimento, ou caso seja admissível uma
transmissão de dados por razões de reconhecido interesse, entre
outras, para avaliação de crédito e solvabilidade no quadro de compras
com pagamento a prazo, para envio de informações por via eletrónica
e para fins de garantia de qualidade.
Transferência para terceiros países:
No quadro de execução do contrato também podem ser
envolvidas na gestão e processamento de encomendas entidades não
pertencentes a países da União Europeia.
Período de armazenamento de dados: O período de armazenamento de dados rege-se pelos termos
legalmente estipulados para a manutenção e conservação de
registos, correspondendo este, em geral, a 10 anos.

Informações específicas sobre o processamento de dados dos empregados
Dados abrangidos:

Dados comunicados para execução do contrato; se for o caso, dados
complementares para processamento com base no seu expresso
consentimento.

Finalidade do processamento de dados:

Execução de contrato no quadro da relação laboral

Classificações dos destinatários:
Entidades públicas em caso de existirem regulamentações
legais prevalentes, entre outras, repartições de finanças, organismos
de segurança social, associações profissionais
Prestadores de serviços externos ou demais entidades contratadas,
entre outros para o processamento de dados e alojamento (hosting),
cálculo de remunerações, relatórios de despesas de viagem,
benefícios de seguros, utilização de veículos.
Outros organismos externos, conquanto o titular dos dados tenha
expressado o seu consentimento, ou caso seja admissível uma
transmissão de dados por razões de reconhecido interesse, entre
outras para aquisição de clientes, benefícios de seguros,
Transferência para terceiros países:
No quadro de execução do contrato também podem ser
envolvidas na gestão e processamento de encomendas entidades
não pertencentes a países da União Europeia -.
Período de armazenamento de dados: O período de armazenamento de dados rege-se pelos termos
legalmente estipulados para a manutenção e conservação de
registos, correspondendo este, em geral, a 10 anos.

Informações específicas sobre o processamento de dados dos fornecedores
Dados abrangidos:

Dados comunicados para execução do contrato; se for o caso, dados
complementares para processamento com base no seu expresso
consentimento.

Finalidade do processamento de dados:
compras, garantia de qualidade

Execução de contrato, entre outros, consultas,

Classificação dos destinatários: Entidades públicas em caso de existirem regulamentações legais
prevalentes, entre outras, repartições de finanças, alfândegas
Prestadores de serviços externos ou demais entidades contratadas,
entre outros para o processamento de dados e alojamento (hosting),
contabilidade e processamento de pagamentos
Outros organismos externos, conquanto o titular dos dados tenha
expressado o seu consentimento, ou caso seja admissível uma
transmissão de dados por razões de reconhecido interesse.
Transferência para terceiros países:
No quadro de execução do contrato também podem ser
envolvidas na gestão e processamento de encomendas entidades
não pertencentes a países da União Europeia, entre outros,
operadores de correio eletrónico [.

Período de armazenamento de dados: O período de armazenamento de dados rege-se pelos termos
legalmente estipulados para a manutenção e conservação de
registos, correspondendo este, em geral, a 10 anos.

Outras informações e contactos
Além disso, o utilizador pode, em qualquer momento, reclamar o uso do direito a informação,
retificação, eliminação ou restrição do processamento de dados, ou ainda concretizar o exercício do
seu direito de contestação de processamento e transmissibilidade de dados. Aqui dispõe de uma
possibilidade para nos contactar por correio eletrónico ou por via postal. O utilizador usufrui, além
disso, do reconhecido direito para se dirigir à autoridade de supervisão em matéria de proteção de
dados, para efeito de reclamações.

