Regulamento de Tratamento e Processamento
de Dados Pessoais – Leitão & Mamede
A Leitão & Mamede é uma empresa de distribuição Alimentar, com sede em Viseu e
a base do seu mercado opera em Portugal. Como tal, somos responsáveis pela
recolha, processamento e utilização de dados pessoais no contexto de faturação e
campanhas de marketing.
A Leitão & Mamede e recolhe, processa e utiliza dados pessoais exclusivamente de
acordo com os seguintes princípios:

Recolha de dados pessoais
Dados de contacto
Com vista a comunicar consigo para meios de faturação e/ou campanhas de
marketing recolhemos os seus dados de contacto (nome, NIF, Cartão de Cidadão,
país de origem, endereço de e-mail e número de telefone, data de nascimento)
quando nos contacta pela primeira vez (através de telefone, e-mail ou online em
www.lmalimentar.pt.
Os dados recolhidos serão mantidos durante o período de vigência do contrato para
clientes Leitão & Mamede. Para não clientes a Leitão & Mamede guardará os
contactos durante 2 anos, com direito a esquecimento em qualquer altura.
Os dados irão ser guardados em suportes digitais como computadores e num disco
externo portátil.

Utilização de dados Pessoais
Recolhemos, processamos e utilizamos os seus dados pessoais mencionados acima
exclusivamente para a faturação e eventuais campanhas de marketing.

Acesso e transferência de dados pessoais
Transferência de dados para outras entidades
Ao abrigo da nova lei de proteção de dados a Leitão & Mamede compromete-se, a
seu pedido, a transferência de dados para outras entidades. Efetuando uma recolha
completa nos suportes acima descritos num prazo de 72 horas.

Segurança dos dados
Adotamos medidas técnicas adequadas para proteger os seus dados pessoais
armazenados nos nossos sistemas de backup efetuados diariamente em discos
externos contra perda, destruição, acesso não autorizado, alteração ou divulgação.

Direito às informações e à correção, eliminação ou
bloqueio de dados pessoais
Tem o direito de receber, gratuitamente, informações sobre os dados que foram
armazenados em relação à sua pessoa e, se aplicável, o direito de corrigir, bloquear
ou eliminar estes dados num prazo máximo de 72 horas. Para este efeito e para
quaisquer questões adicionais que possa ter relativas à proteção de dados e ao
processamento dos seus dados pessoais, contacte-nos por e-mail para
geral@lmalimentar.pt.

Direito a retirar autorizações
As autorizações por si atribuídas para a recolha, processamento e utilização de
dados podem ser retiradas por si, a qualquer momento, com efeito futuro. Para
retirar a sua autorização, contacte-nos por e-mail para geral@lmalimentar.pt.

