Caro produtor,
Devido ao novo regulamento europeu de privacidade, as empresas que processam dados pessoais
têm de informar todos os titulares de dados em relação à forma como utilizam os dados dos
mesmos. Retemos e recolhemos determinados dados pessoais seus por forma a dar cumprimento
ao(s) acordo(s) que temos consigo. Por essa razão, enviamos-lhe pelo presente a nossa declaração de
privacidade relativa ao processamento dos seus dados pessoais. Se tiver alguma questão em relação
à presente declaração de privacidade, não hesite em contactar-nos enviando um e-mail para
info@driscolls.eu.
Geral
A presente declaração de privacidade explicita de que forma a Driscoll’s of Europe B.V. (doravante
referida também como: “Driscoll”, “nós” ou “nosso(a)”) lida com a informação pessoal que é obtida
no âmbito da cooperação entre si - o produtor - e a nossa empresa. Esta declaração de privacidade
está também disponível em https://www.driscolls.eu/en/privacy-and-terms.
Respeitamos a privacidade dos nossos produtores e asseguramos que quaisquer informações
pessoais que recebamos serão protegidas e tratadas de forma confidencial.
Recolha e utilização dos dados pessoais
Por forma a redigir os Contratos do Produtor necessários à nossa cooperação poderemos recolher os
seguintes dados pessoais:
-

Nome completo;
Sexo;
Cargo;
Morada;
Cópia do documento de identificação pessoal;
Número do documento de identificação pessoal;
Endereço de correio eletrónico;
Número de telefone; e
Número de conta bancária.

Utilizamos esta informação exclusivamente com o objetivo de elaborar e executar o contrato entre
si, como produtor, e nós ou caso tenhamos um interesse legítimo ou obrigação legal. Sem o
processamento destes dados pessoais ser-nos-ia, infelizmente, impossível colaborar consigo
enquanto produtor.
Tenha em atenção que nem todos os dados pessoais acima referidos são recolhidos caso o produtor
seja uma entidade com personalidade jurídica.
Certifique-se também de que, ao tirar a cópia do seu documento de identificação pessoal, oculta a
sua fotografia e número civil.
Divulgação de informação
À exceção de outras entidades da Driscoll, não forneceremos as suas informações pessoais a
terceiros, exceto em situações em que sejamos obrigados por lei (incluindo um organismo regulador)
a divulgar estas informações ou por motivos de alojamento.
Transferência internacional de dados

As suas informações pessoais serão guardadas em servidores localizados na UE e nos EUA. Os dados
pessoais serão transferidos e/ou armazenados nos EUA ao abrigo do "Privacy Shield" conforme
aplicável.

Aceder, modificar e eliminar informações pessoais
Ao abrigo da legislação aplicável tem o direito de pedir uma revisão das suas informações pessoais
que registamos. Além disso, tem o direito de pedir alterações a informações pessoais que estejam
incorretas. Pode também pedir a eliminação das suas informações pessoais e opor-se à continuação
do processamento dos seus dados pessoais. Poderá efetuar os seus pedidos relativamente aos
direitos supramencionados enviando um email para: info@driscolls.eu.
Caso peça uma revisão das suas informações pessoais e peça para alterar ou eliminar as suas
informações pessoais, podemos pedir-lhe que nos forneça uma cópia de um documento válido de
identificação por forma a evitar situações abusivas.
Responderemos a qualquer pedido apropriado no período temporal especificado por lei. Caso não
cumpramos com os requisitos supramencionados, terá o direito de apresentar queixa a uma
autoridade de proteção de dados de um estado-membro.
Período de conservação
Iremos conservar as suas informações pessoais durante o período necessário para cumprir os
objetivos estabelecidos na presente declaração de privacidade, exceto se um período de conservação
mais longo for exigido ou permitido por lei.
Medidas de segurança
Tomamos as medidas administrativas, físicas e eletrónicas razoáveis concebidas para proteger a
informação que recolhemos sobre si ou fornecida por si (incluindo as suas informações pessoais e
organizacionais) do acesso, da utilização ou da divulgação não autorizados.
Alterações à presente declaração de privacidade
Será feita uma revisão periódica à presente declaração de privacidade. Se fizermos qualquer
alteração à presente declaração de privacidade que entendamos ser significativa, procuraremos
notificá-lo dessas alterações.
Questões e contacto
A Driscoll’s of Europe B.V. está registada na Câmara do Comércio com o número: 20124631.
Para questões relativas à presente declaração de privacidade pode contactar-nos enviando um email para: info@driscolls.eu.
Ou através dos nossos contactos não eletrónicos:
Driscoll’s of Europe B.V.
P.O. Box 2203
4800 CE Breda
Países Baixos
Melhores cumprimentos,

