
DECLARAÇÃO DA POLÍTICA DE PRIVACIDADE DA EBIT 

 

Em conformidade com o Regulamento Geral de Proteção de Dados (RGPD), a EB 
INFORMÁTICA E TECNOLOGIA, LDA. (EBit). assume o compromisso de garantir, 
através da implementação de medidas técnicas e organizativas adequadas, a 
privacidade e segurança no tratamento de dados pessoais, assim como o exercício 
dos direitos aos titulares de dados pessoais (“Titular”), consagrados pelo RGPD 

A presente Declaração da Política de Privacidade descreve o tipo de informação que a 
EBIT pode tratar do Titular, as práticas da EBIT para recolher, utilizar, manter, proteger 
e divulgar esses dados, e como o Titular pode exercer os direitos consagrados no 
RGPD.  

Leia cuidadosamente este documento para conhecer as práticas de tratamento que 
executamos em relação aos dados pessoais. 

Dados Pessoais 
Dados pessoais são informação relativa a uma pessoa, identificada ou identificável. 
Também constituem dados pessoais o conjunto de informações distintas que podem 
levar à identificação de uma determinada pessoa. 
Dados pessoais que tenham sido descaracterizados, codificados 
ou pseudonimizados, mas que possam ser utilizados para reidentificar uma pessoa, 
continuam a ser dados pessoais e são abrangidos pelo âmbito de aplicação do RGPD. 
Dados pessoais que tenham sido tornados anónimos de modo a que a pessoa não 
seja ou deixe de ser identificável deixam de ser considerados dados pessoais.  

Responsável pelo Tratamento de Dados 

O responsável pelo tratamento de dados é a EB INFORMÁTICA E TECNOLOGIA, 
LDA., com sede na Praça Dr. Francisco Sá Carneiro, 293, Galeria Esq., 4200-314 
Porto, Portugal, com o endereço eletrónico privacidade@ebit.pt 

 
Dados Recolhidos pela EBIT 
A EBIT recolhe e trata diversos tipos de dados, conforme a interação do Titular com a 
empresa: 
i) Dados coletados automaticamente 
Quando a Titular visita qualquer site da EBIT, a empresa pode recolher e gravar 
automaticamente determinados dados pessoais, utilizando cookies e tecnologias 
similares. Esses dados pessoais podem incluir endereços de IP, tipos de dispositivos 
e/ou navegador, áreas do site visitadas, data e hora das visitas, dados de localização 
e provedor de serviços de internet utilizado pelo Titular.  
Cookies (ou cookies de navegador). Um cookie é um pequeno arquivo gravado no 
disco rígido do computador do Titular. O sistema da EBIT pode gerar cookies 
automaticamente quando o Titular direciona seu navegador aos sites da EBIT. Alguns 
desses cookies são necessários para o funcionamento correto dos sites da EBIT. 
Outros cookies, não são necessários para o funcionamento correto dos sites da EBIT 
e podem ser desativados sem qualquer efeito adverso à experiência do Titular nesses 
sites. As configurações do navegador do Titular têm opções que bloqueiam o uso de 
cookies. Se o Titular desejar bloquear cookies, basta ajustar as configurações do seu 
navegador. 
ii) Rastreamento de chamadas 
Quando o Titular entra em contato com a EBIT por telefone, a empresa pode registar 
alguns dados, que incluem dados pessoais, como número do telefone, nome 
associado ao número do telefone, duração da chamada e qualquer dado 
complementar.  
iii) Dados fornecido pelo Titular à EBIT 



Quando o Titular entra em contacto com a EBIT diretamente, por meio dos sites da 
empresa (via formulários de contacto), por e-mail ou pessoalmente, a EBIT pode 
recolher elementos, tais como nome, e-mail ou cargo do Titular (se estiver afiliado a 
um cliente, fornecedor, parceiro ou outra parte, existente ou potencial, com quem a 
EBIT mantenha ou possa vir a manter um relacionamento comercial). Além disso, a 
EBIT poderá coletar dados sobre buscas feitas pelo Titular nos sites da EBIT, 
respostas a pesquisas e registros e cópias de correspondências. Quando o Titular se 
candidata a uma vaga de empresa, poderá fornecer e a EBIT poderá coletar 
determinados Dados Pessoais. Os dados geralmente são o nome, e-mail, endereço 
para correspondência, cargo atual, histórico de empregos anteriores, e outros dados 
do Titular, por ele fornecidos no seu currículo. 
 
O que faz a EBIT com os meus Dados Pessoais 
No âmbito do exercício de atividade, a EBIT efetua contactos comerciais e técnicos 
com parceiros de negócio, clientes, potenciais clientes e fornecedores. 
Os dados obtidos são cedidos, pelos seus titulares, de forma voluntária e com 
conhecimento do seu uso. Quando lhe forem solicitados Dados Pessoais, pode 
recusar fornecê-los, assim como poderá sempre solicitar a respetiva consulta, 
retificação ou esquecimento. 
A EBIT utiliza os dados que coleta ou que o Titular fornece, incluindo Dados Pessoais, 
para promover qualquer tipo de relação comercial existente ou potencial com o Titular 
e/ou seu empregador, para analisar e rastrear a eficácia das estratégias de marketing, 
e para avaliar candidaturas a vagas de emprego. 
 
Para quem são divulgados Dados Pessoais pela EBIT 
Salvo nos casos descritos na presente Declaração da Política de Privacidade, a EBIT 
não compartilha Dados Pessoais com terceiros, a menos que o Titular autorize a 
divulgação ou que a divulgação seja exigida por lei. A EBIT não vende ou aluga 
qualquer dado pessoal a terceiros. Os Dados Pessoais poderão ser compartilhados: 
 
i) com contratadas, representantes de vendas, prestadores de serviço e outros 

terceiros que prestem suporte aos negócios da EBIT e que tenham a obrigação 
contratual de manter a confidencialidade dos dados do Titular, para uso apenas 
para os fins especificados pela EBIT; 

ii) com órgãos do governo ou agências reguladoras, quando forem exigidos de forma 
a cumprir um mandado judicial, uma lei ou um processo legal; 

iii) com terceiros em cumprimento dos contratos firmados com a EBIT (por exemplo, 
serviços de cobrança) ou para a EBIT cumprir suas obrigações patronais (por 
exemplo, com a Segurança Social). 
 

Porque me pode ser exigido que disponibilize Dados Pessoais 
Como princípio geral, a sua concessão de qualquer consentimento e disponibilização 
de quaisquer Dados Pessoais nos termos do aqui disposto é totalmente voluntária; 
geralmente, o facto de optar por não dar o seu consentimento ou por não disponibilizar 
Dados Pessoais não lhe trará qualquer efeito negativo. No entanto, existem 
circunstâncias em que a EBIT não poderá agir sem determinados Dados Pessoais 
porque esses Dados Pessoais são necessários para os procedimentos comerciais ou 
legais. Nesses casos, infelizmente a EBIT não poderá aceder ao seu pedido sem os 
Dados Pessoais relevantes. 
 
Direitos do Titular dos Dados 
O acesso aos seus dados não está disponível on-line 
Pode solicitar à EBIT, em qualquer momento, informações sobre que Dados Pessoais 
a EBIT trata sobre si, e a correção ou eliminação desses Dados Pessoais. Considere, 
contudo, que a EBIT pode apenas eliminar os seus Dados Pessoais caso não exista 
qualquer obrigação legal ou direito vigente, da parte da EBIT, de os manter. Considere 
igualmente que, caso solicite à EBIT a eliminação dos seus Dados Pessoais, não 
poderá continuar a utilizar qualquer serviço da EBIT que requeira que a EBIT utilize os 
seus Dados Pessoais. 



Caso a EBIT utilize os seus Dados Pessoais com base no seu consentimento ou 
celebre um contrato consigo, poderá ainda pedir à EBIT uma cópia dos Dados 
Pessoais que disponibilizou à EBIT. Neste caso, é favor entrar em contacto com a 
EBIT por meio do endereço de e-mail mencionado neste documento e indicar as 
informações ou atividades de tratamento às quais o seu pedido se refere, o formato 
em que gostaria de receber essas informações e se os Dados Pessoais devem ser 
enviados para si ou para outro destinatário. A EBIT considerará cuidadosamente o seu 
pedido e decidirá em conjunto consigo a melhor forma de o cumprir. 
Além disso, pode solicitar que a EBIT impeça a continuação do tratamento dos seus 
Dados Pessoais na eventualidade de qualquer uma das seguintes situações: (i) 
quando declara que os Dados Pessoais que a EBIT detém sobre si estão incorretos 
,(ii) quando não existe qualquer base legal para o tratamento dos seus Dados 
Pessoais por parte da EBIT e exija que a EBIT impeça a continuação do tratamento 
dos seus Dados Pessoais, (iii) quando a EBIT já não necessita dos seus Dados 
Pessoais, mas você alega que precisa que a EBIT retenha esses dados para poder 
reclamar ou exercer direitos legais ou defender-se contra reclamações de terceiros, ou 
(iv) caso objete ao tratamento dos seus Dados Pessoais por parte da EBIT, durante 
todo o tempo que seja necessário para verificar se a EBIT tem um interesse vigente ou 
uma obrigação legal relativamente ao processamento dos seus Dados Pessoais. 
 
Segurança e armazenamento de dados 
A EBIT toma todas as providências possíveis para proteger as informações que lhe 
são enviadas, incluindo o cumprimento a normas geralmente aceites no setor para 
transmissão e armazenamento de Dados Pessoais. A EBIT mantém em vigor medidas 
de proteção administrativas, técnicas e físicas apropriadas para proteger Dados 
Pessoais contra a destruição acidental ou ilegal, perda acidental, alteração não 
autorizada, divulgação ou acesso não autorizado, mau uso e todas as demais formas 
ilegítimas de processamento. Não obstantes, nenhum método de transmissão pela 
internet ou de armazenamento eletrônico é completamente seguro. A EBIT não pode 
assegurar ou garantir a segurança de qualquer informação que seja transmitida via 
internet, e o Titular é exclusivamente responsável nesse caso. 
 
Links para outras páginas Web 
Esta página Web poderá conter links para páginas Web externas (isto é, de empresas que 
não pertencem à EBIT). A EBIT não é responsável pelas práticas de privacidade ou pelo 
conteúdo de páginas Web que não lhe pertençam. Assim sendo, recomendamos que leia 
cuidadosamente as declarações de privacidade dessas páginas Web externas. 
 
Retenção de dados 
A EBIT retém Dados Pessoais e informações relevantes pelo tempo necessário para 
cumprir o objetivo para o qual foram fornecidos, ou pelo tempo necessário para 
cumprir suas obrigações legais, dirimir litígios e cumprir suas obrigações contratuais. 
 
Política da EBIT em relação a crianças 
A proteção da privacidade das crianças é especialmente importante. Os sites da EBIT 
não se destinam a menores de 18 anos, e a empresa não coleta intencionalmente 
Dados Pessoais de menores de 18 anos. Se você for menor de idade, não utilize ou 
forneça dados nos sites da EBIT.  
 
Mudanças na Política de Privacidade da EBIT 
A presente política entra em vigor na data de sua publicação, informada ao final desta 
página. Qualquer alteração efetuada será publicada nesta página. Desta forma, é 
responsabilidade do Titular ler a presente política regularmente, para ficar a par das 
alterações. Se o Titular continuar utilizando os sites da EBIT depois de quaisquer 
alterações na presente Declaração da Política de Privacidade, estará concordando 
com as alterações e atualizações em questão. 
 
 
Última alteração: 25 de maio de 2018 
 
	


