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Âmbito 

A Política de Privacidade d’ A Saloinha – Produtos Alimentares, Lda., doravante designada 

apenas por A Saloinha, aplica-se à Direção-Geral e a todos os colaboradores, clientes, 

fornecedores, visitantes ou a qualquer outra pessoa que forneça voluntariamente através de 

um ato positivo inequívoco os seus dados pessoais à mesma e fundamenta-se nos princípios 

abaixo expressos.  

 

Princípios relativos ao tratamento de dados pessoais 

Os dados pessoais devem ser tratados de acordo com determinados princípios fundamentais, 

são eles: 

1. Princípio da Licitude: os dados devem ser objeto de um tratamento lícito, leal e 

transparente em relação ao titular dos dados (justificados através de consentimento, 

execução de contrato, obrigação legal ou jurídica, interesses vitais, interesses públicos 

ou interesses legítimos). 

2. Princípio da limitação das finalidades: os dados devem ser recolhidos para finalidades 

determinadas, explícitas e legítimas. 

3. Princípio da minimização dos dados: os dados devem ser adequados, pertinentes e 

limitados às finalidades para as quais são tratados. 

4. Princípio da Exatidão: os dados devem ser exatos e devem estar devidamente 

atualizados. 

5. Princípio da limitação da conservação: os dados devem ser conservados apenas 

durante o período necessário ao cumprimento das finalidades para as quais são 

tratados. 

6. Príncipio da integridade e confidencialidade: os dados devem ser tratados de uma 

forma que garanta a sua segurança, confidencialidade e integridade. 

 

 

Compromisso de Privacidade 

A proteção da privacidade e dos dados pessoais constitui um compromisso e valor 

fundamental da nossa empresa. A Saloinha assume o compromisso de proteger a privacidade 

de todos os titulares de dados pessoais acima mencionados. 

Neste contexto, elaborou a presente Política de Privacidade com a finalidade de demonstrar o 

seu compromisso e respeito para com as regras de Privacidade, bem como pelo cumprimento 

de todas as disposições legais em vigor relativas à proteção dos dados pessoais constantes no 

Regulamento Geral de Proteção de Dados. 
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Responsável pelo tratamento dos dados pessoais 

A Saloinha é a responsável pelo tratamento dos dados pessoais de todos os titulares acima 

mencionados. Assim sendo, será A Saloinha que decide quais os dados a recolher, os meios de 

tratamento e as finalidades para as quais estes dados são utilizados. 

Estamos disponíveis para prestar qualquer informação ou esclarecer qualquer dúvida que 

mantenha relativamente à recolha, tratamento ou proteção dos seus dados pessoais, devendo 

contactar-nos para: 

 

A Saloinha – Produtos Alimentares, Lda 

Rua dos Alves, nº8 Ed. A Saloinha 

Casal das Forcadas 

2640-212 Encarnação – Mafra – Portugal 

Telefone: 261 850 050 

E-mail: privacidade@asaloinha.pt 

 

Dados Pessoais 

Segundo o Regulamento Geral de Proteção de dados, constituem dados pessoais qualquer 

informação relativa a uma pessoa singular identificada ou identificável através desses dados.  

 

Categorias de dados pessoais 

 

Categorias  Exemplos de dados: 

Identificação 

Principal 

Nome, assinatura, n.º de Identificação civil ou fiscal, n.º de Passaporte (q.a.), 

data de nascimento, estado civil, morada, telefone, endereço de e-mail, 

nacionalidade, dados biométricos, dados relativos ao agregado familiar, dados 

relativos ao parentesco. 

Identificação 

secundária 

IBAN, grau de escolaridade, formação complementar, género, profissão, dados 

sócio-económicos, tamanhos (fardas de trabalho e EPI’s), data de admissão. 

 

 

Fundamentos no tratamento de dados pessoais 

A Saloinha trata os seus dados pessoais nas seguintes situações: 

 

Consentimento 

Nos casos em que A Saloinha tem o seu consentimento expresso – escrito ou oral – e prévio, 

desde que esse consentimento seja livre, informado, específico e inequívoco.  

 

Execução de contrato e diligências pré-contratuais 

Nos casos em que a recolha e tratamento de dados pessoais sejam necessários para a celebração 

ou execução e gestão de um contrato entre A Saloinha e o titular dos dados. 

Exemplo: Elaboração de contrato de trabalho. 
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Cumprimento de obrigação legal 

Quando o tratamento dos dados pessoais é necessário para dar cumprimento a uma obrigação 

legal.  

Exemplo: A comunicação de dados pessoais a qualquer entidade fiscal ou reguladora a fim de 

assegurar o cumprimento da legislação. 

 

Interesse legítimo 

Quando o tratamento de dados pessoais seja feito devido a um interesse legítimo da Saloinha 

ou de terceiros. 

Exemplo: Recolha de dados pessoais no âmbito do controlo de entrada nas nossas instalações, 

a fim de garantirmos a segurança da propriedade privada e das atividades que nela se praticam;  

 

 

Prazo de Conservação dos dados pessoais 

Os dados pessoais dos titulares são tratados apenas durante o período de tempo necessário à 

realização ou alcance da finalidade definida, excepto se o titular exercer o seu direito de 

oposição, direito a ser esquecido ou retire o seu consentimento, salvaguardando sempre os 

interesses legítimos da Saloinha, cumprimento de obrigações legais ou execução de contratos e 

diligências pré-contratuais. 

 

 

Finalidades de tratamento de dados pessoais 

A Saloinha recolhe e trata os seus dados, de acordo com algumas das seguintes finalidades 

(Exemplos): 

 Qualidade do Processo e Produtos: Análises de controlo interno; Avaliação da 

satisfação dos clientes; Gestão de reclamações e não conformidades; Gestão de 

documentação de clientes e fornecedores. 

 Gestão de cliente: Gestão de contactos, informações ou pedidos; Gestão das relações 

contratuais; Gestão de faturação, cobranças e pagamentos; 

 Gestão contabilística, fiscal e administrativa: contabilidade e faturação, informação 

fiscal; 

 Obrigações legais: medicina no trabalho, seguros de acidentes de trabalho, formação 

individual e coletiva. 

 Controlo da segurança da informação: Gestão de acessos e logins de utilizadores; 

Gestão de backups; Gestão de incidentes de segurança. 

 Controlo da segurança das instalações: Câmaras de videovigilância; Sistema de 

controlo de acessos; 

 Gestão de colaboradores: Gestão da ficha do colaborador; Controlo de assiduidade por 

biometria; Processo de seleção e recrutamento; Avaliação de desempenho; 

Processamento salarial. 
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Direitos dos titulares 

Os titulares de dados pessoais estão salvaguardados pelos seguintes direitos: 

 Direito de acesso: o titular dos dados tem o direito de saber se os seus dados estão ou 

não a ser tratados, quais as finalidades de tratamento, quais as categorias de dados 

tratados, os destinatários (se for caso disso), o prazo de tratamento dos dados e os 

critérios para definição deste prazo. 

 Direito de retificação: o titular tem o direito de solicitar que os seus dados pessoais 

sejam corrigidos ou atualizados quando estes se encontrem incorretos ou 

desatualizados. 

 Direito ao apagamento dos dados ou direito “a ser esquecido”: o titular reserva o direito 

de solicitar o apagamento dos seus dados, em determinadas situações, como por 

exemplo: 

o Quando os dados deixem de ser necessários para a finalidade para que foram 

recolhidos; 

o Quando seja retirado o consentimento do titular; 

o Quando for exercido o direito de oposição pelo titular; 

o Quando o tratamento não tenha por base nenhuma fonte de licitude, obrigação 

legal ou interesse legítimo; 

 Direito à portabilidade: O titular dos dados pessoais pode solicitar que sejam 

transferidos para si ou outro responsável de tratamento, os dados pessoais que a si 

dizem respeito. Este direito pode ser exercido se: 

o Os dados em questão foram recolhidos tendo por base um consentimento ou 

no âmbito de um contrato entre o titular e A Saloinha; 

o O tratamento dos dados pessoais for realizado por meios automatizados; 

o O titular solicitar a transmissão dos dados diretamente para outro responsável 

pelo tratamento, e desde que os sistemas sejam compatíveis. 

 Direito a retirar o consentimento: o titular tem o direito de retirar o consentimento dado 

anteriormente para o tratamento de dados pessoais. De referir que se mantém licito o 

tratamento efetuado durante o período em que foi dado o consentimento até à data de 

retirada do mesmo.  

 Direito à limitação: o titular reserva o direito de limitar o tratamento dos seus dados 

pessoais a uma determinada categoria de dados ou finalidades de tratamento, bem 

como solicitar a suspensão do tratamento.  

Exercício dos direitos dos titulares 

Os titulares de dados pessoais poderão exercer os direitos acima mencionados para o e-mail 

privacidade@asaloinha.pt ou através de carta endereçada para: 

A Saloinha – Produtos Alimentares, Lda 

Rua dos Alves, nº8 Casal das Forcadas 

2640-212 Encarnação, Mafra, Portugal 
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