
 

      

 

 

 

 

 

O novo Regulamento Geral de Proteção de Dados (RGPD), que entra em vigor a partir do dia 25 de maio de 

2018, estabelece as regras relativas à proteção e tratamento dos dados pessoais aplica-se diretamente a 

todas as entidades que procedam ao tratamento desses dados, em qualquer Estado membro da União 

Europeia. Ao fornecer os seus dados pessoais está a concordar com a sua recolha e tratamento, nos termos 

desta Política de Privacidade. 

A informação recolhida aos seus visitantes é mantida de acordo com esta Política de Privacidade para que 

possamos garantir um tratamento cuidado de toda a informação pessoal, nomeadamente a informação que 

recolhemos e como a utilizamos. 

Dados Recolhidos 

Ao visitar a nossa página web não necessita de fornecer qualquer informação pessoal. 

Recolhemos apenas dados pessoais (nome, endereço de email), através do nosso formulário de contacto, 

voluntariamente fornecidos pelos visitantes, para efeitos comerciais, nomeadamente para envio de 

orçamentos ou resposta a dúvidas e pedidos de informações. 

Como titular dos dados tem direito de acesso, de retificação e eliminação em qualquer momento, 

manifestando expressamente a sua vontade através do e-mail geral@molditindustries.pt ou por carta para 

a morada da Sede em Zona Industrial UL/Loureiro Aptd. 28, 3720-903 Loureiro, Oliveira de Azeméis. 

Destinatários dos Dados 

A Moldit Indutries é a única entidade responsável pelo tratamento dos dados pessoais recolhidos no âmbito 

desta Política de Privacidade. Não serão partilhados dados pessoais com entidades externas, com exceção 

das restantes empresas do grupo, sempre que assim se verifique como imprescindível para o relacionamento 

cruzado e interligado. 

Direito dos titulares 

Os titulares dos dados poderão aceder, retificar ou solicitar a sua eliminação definitiva, por pedido escrito 

aos nossos contactos. 

Também poderá efetuar uma reclamação formal à autoridade competente, que em Portugal é a CNPD 

(Comissão Nacional de Proteção de Dados). Mais informações no seguinte link: https://www.cnpd.pt/. 
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