
POLÍTICA DE PRIVACIDADE E PROTECÇÃO DE DADOS PESSOAIS 
No cumprimento da Lei 67/98 de 26 de Outubro, sobre a Proteção de Dados Pessoais, informamos que o 

tratamento dos dados pessoais recolhidos é da responsabilidade da ABSOLUTORIGNAL LDA, com sede na 
Rua Antero Henriques da Silva n.713, 4810-026 Guimarães, com o número de identificação fiscal 509459870. 
A ABSOLUTORIGNAL LDA faz-se representar através da marca “Mais Natural – Emagrecimento e Terapias 
Naturais”. 

Os dados recolhidos destinam-se á comunicação com os clientes para efeitos de marcações e alterações 
de serviços, disponibilidade de produtos e de eventuais reclamações, bem como a respetiva utilização para 
efeitos de marketing direto.  

A ABSOLUTORIGNAL LDA, garante a confidencialidade de todos os dados fornecidos pelos seus clientes. 
Não obstante a ABSOLUTORIGNAL LDA procede à recolha e ao tratamento de dados de forma segura e que 
impede a sua perda ou manipulação, utilizando as técnicas mais aperfeiçoadas para o efeito, informamos que 
a recolha em rede aberta permite a circulação dos dados pessoais sem condições de segurança, correndo o 
risco de ser vistos e utilizados por terceiros não autorizados.  

No âmbito da gestão de dados de cliente, os dados pessoais recolhidos não serão transmitidos a terceiros. 
Os dados pessoais serão conservados por 5 anos e posteriormente eliminados. Todos os Clientes têm o 

direito de acesso, retificação, cancelamento e oposição dos seus dados. Caso deseje, a qualquer momento, 
deixar de fazer parte da base de dados ABSOLUTORIGNAL LDA poderá exercer este direito através do 
preenchimento de formulário próprio para o efeito nas instalações da nossa sede, como poderá enviar carta 
registada com aviso receção com o respetivo formulário preenchido para a morada da nossa sede. 

O cliente autoriza expressamente a ABSOLUTORIGNAL LDA a enviar informação sobre produtos e serviços 
que possam ser do seu interesse utilizando os seus dados pessoais para efeitos de marketing direto através 
de qualquer canal de comunicação, nomeadamente mediante a utilização de correio eletrónico, aplicações para 
telemóveis, SMS, MMS ou outras formas de chamada automática. A ABSOLUTORIGNAL LDA não 
comercializará nem partilhará a sua base de dados de clientes com terceiros. 

A ABSOLUTORIGNAL LDA está empenhada em proteger a sua privacidade e em desenvolver técnicas para 
lhe proporcionar uma experiência segura e agradável.  

 
Recolha de Informação Pessoal 

A ABSOLUTORIGNAL LDA recolhe informação pessoal, tal como: o seu endereço de email, o seu nome, 
morada, país e telefone. A ABSOLUTORIGNAL LDA também recolhe informação variada para o 
desenvolvimento dos seus serviços, tal como o seu peso, idade, sexo, altura, história clinica, sintomatologias, 
patologias, etc. 

Por favor tenha em atenção que se fornecer dados pessoais diretamente, ou informação sensível através 
de mensagens das redes sociais como Facebook e Instagram, esta informação pode ser recolhida e utilizada 
por outras pessoas. 
Nota: A ABSOLUTORIGNAL LDA não recolhe nenhuma informação privada através das comunicações online. 
 
Uso da sua informação pessoal 

Recolhemos e usamos a sua informação pessoal para prestar as informações necessárias ao comércio de 
produtos ou realização de serviços. A ABSOLUTORIGNAL LDA também usa essa informação para lhe dar a 
conhecer produtos e/ou serviços disponíveis. 

A ABSOLUTORIGNAL LDA não vende, aluga ou disponibiliza a sua informação a terceiros.  
Os responsáveis pela ABSOLUTORIGNAL LDA disponibilizarão a sua informação pessoal, sem o seu 

consentimento, apenas se forem obrigados por lei ou por algum tribunal competente. 
 
Segurança da sua Informação 

A ABSOLUTORIGNAL LDA guarda a informação numa base de dados protegida e com backup regulares 
para um servidor próprio. 
 
Direito do Titular dos Dados ao Acesso às suas Informações Pessoais 

O titular dos dados tem o direito de receber uma cópia das suas informações pessoais em nosso poder. 
A empresa reserva-se o direito de cobrar uma taxa para custos administrativos e informáticos de qualquer 

pedido solicitado. 
 
Privacidade de menores (Crianças e Jovens) 

A ABSOLUTORIGNAL LDA está empenhada em proteger a privacidade de crianças e não pretende recolher 
dados pessoais de menores com idade inferior a 16 anos (A idade legalmente definida em termos de RGPD). 

Se o cliente for uma criança com idade inferior a 16 anos será necessário a autorização ou presença de um 
encarregado de educação para a recolha dos dados do mesmo. 

 
 

A administração 
     25/8/2018 


