
 

 
AVISO DE PRIVACIDADE 

O utilizador do site B&T Arvorense, confia os seus dados pessoais quando usa os nossos serviços. Este 

AVISO DE PRIVACIDADE permite-lhe saber quais os dados pessoais que recolhemos, com que finalidade 

e o que deles fazemos. 
Ao utilizar esta página de internet e facultar os seus dados pessoais, seja através do preenchimento de 

formulários, ou através de e-mail, aceita e consente expressamente no processamento dos dados 

pessoais nos termos constantes do presente AVISO DE PRIVACIDADE. 

A B&T Arvorense poderá, a qualquer momento, alterar, modificar ou retificar o presente AVISO DE 

PRIVACIDADE, sem necessidade de qualquer aviso prévio. 

  
ÂMBITO 

O presente Aviso de Privacidade destina-se a regular o tratamento de dados pessoais a realizar pela 

B&T Arvorense, por conta da utilização do seu Website. 

  

RESPONSÁVEL PELO TRATAMENTO 

B&T Arvorense, Lda sede na Rua das Cangas S/N, 4480-059 Vila do Conde, detentora do número de 

identificação fiscal 500191972.  

  
DADOS RECOLHIDOS 

Os dados pessoais recolhidos através deste website serão processados unicamente pela B&T Arvorense, 

não sendo cedidos a terceiros. 

Quando preenche um formulário de contato ou se candidata a uma oferta de emprego comunica 

apenas com a B&T Arvorense. A informação pessoal que recolhemos sobre si poderá conter os 

seguintes dados: o seu nome; endereço de email; telefone/telemóvel; morada; localidade; código 

postal; habilitações académicas; bem como qualquer outro tipo de informação que nos possa 

disponibilizar nos casos em que nos remeta o seu curriculum vitae. 

   
OBJECTO 

O tratamento de dados pessoais inclui a recolha, consulta, utilização, adaptação, alteração, 

armazenamento, e destruição dos dados pessoais.  

  
FINALIDADES 

Os dados pessoais por si fornecidos à B&T Arvorense têm como finalidade: 

• Cumprimento de obrigações contratuais: resultantes de contratos celebrados entre a B&T 

Arvorense e o utilizador. 



 

• Recrutamento: A B&T Arvorense efetua, sempre que necessário, o recrutamento de novos 

colaboradores via website. Os dados pessoais recolhidos aquando do recrutamento serão processadas 

exclusivamente pela B&T Arvorense e não serão fornecidos a terceiros.  

  
RECOLHA 

Os dados pessoais apenas poderão ser recolhidos caso:  

• O utilizador/titular dos dados preencha um formulário de contacto no website ou troque 

correspondência eletrónica com a B&T Arvorense; 

• O utilizador/titular dos dados efetue uma candidatura a uma oferta de emprego via website;  

  
ARMAZENAMENTO DE DADOS 

Os dados pessoais disponibilizados pelos utilizadores serão processados informaticamente no nosso 

sistema de Gestão, responsabilidade da B&T Arvorense. 

  

TRANSMISSÃO 

Para além das obrigações referidas na Lei aplicável à proteção de dados ou à salvaguarda e proteção 

dos seus próprios interesses, a B&T Arvorense não partilhará quaisquer dados pessoais com entidades 

terceiras. 

  
LINKS PARA TERCEIROS 

O site da B&T Arvorense poderá conter links para outros websites geridos por servidores de terceiros, 

relativamente aos quais a B&T Arvorense não tem qualquer controlo direto/indireto. A B&T Arvorense 

não poderá ser responsabilizada pela forma como os seus dados serão armazenados e utilizados nos 

servidores de terceiros. Leia atentamente os Avisos de Privacidade de cada website de terceiros que 

aceda através do nosso website por forma a poder controlar de forma efetiva como os seus dados irão 

ser tratados. 

  
MEDIDAS TÉCNICAS E ORGANIZATIVAS 

A B&T Arvorense possui medidas técnicas e organizativas adequadas à proteção dos dados tratados. A 

B&T Arvorense, para além das medidas de segurança e proteção interna das suas instalações, garante 

a limitação do acesso aos dados pessoais apenas aos seus colaboradores para o cumprimento das 

finalidades de tratamento. 

  
DURAÇÃO DA MANUTENÇÃO DOS DADOS 

A B&T Arvorense conserva os dados sobre o titular dos dados apenas durante o tempo necessário 

relativamente à finalidade para a qual foram recolhidos ou conforme requerido ao abrigo de qualquer 

contrato ou da legislação aplicável. 



 

No caso dos dados pessoais recolhidos no âmbito dos processos de recrutamento, serão mantidos pelo 

prazo máximo de 1 ano, a contar da data do registo, findo o qual serão eliminados.  

  
APLICABILIDADE 

As políticas de privacidade e proteção de dados pessoais da B&T Arvorense aplicam-se ao tratamento 

de dados pessoais realizados no âmbito das suas atividades comerciais e da sua prestação de serviços, 

de acordo com os princípios de licitude, lealdade e transparência.  

    
CONSENTIMENTO DO UTILIZADOR 

A utilização do website pressupõe que os utilizadores conhecem e aceitam, os termos e condições do 

presente AVISO DE PRIVACIDADE. 

  
OS SEUS DIREITOS 

A B&T Arvorense garante-lhe a possibilidade de exercer os direitos, nomeadamente, o direito à 

informação, ao acesso, à retificação, oposição e eliminação ao tratamento dos seus dados. Como 

utilizador tem direito a aceder e editar e/ou remover os dados que lhe digam respeito e que estejam a 

ser tratados pela B&T Arvorense. O direito de acesso, retificação e eliminação dos dados pessoais 

poderá ser exercido através do envio de email geral@arvorense.com 

 
AUTORIDADE DE CONTROLO 

O titular de dados pessoais poderá, a qualquer momento, apresentar as suas reclamações à autoridade 

de controlo: Comissão Nacional de Proteção de Dados (CNPD), com sede na Rua de São Bento n.º 148 -

3º 1200-821 Lisboa. 

  
 


