
 
 

POLÍTICA DE PRIVACIDADE 

  

A Hydracooling,Lda, valoriza a relação que mantém com os seus Clientes, Fornecedores, 

Colaboradores e Parceiros, e empenhou os melhores esforços na implementação de medidas de 

cariz técnico e organizativas destinadas a garantir a sua privacidade e o respeito pelos seus 

direitos e liberdades no que respeita ao tratamento de dados pessoais. 

 

A presente Política de Privacidade tem como objetivo dar a conhecer a forma como a 

Hydracooling, Lda trata os seus Dados Pessoais e garante a privacidade, segurança e integridade 

dos mesmos no desenvolvimento e realização das suas atividades. 

 

1- Responsável pelo tratamento dos seus Dados Pessoais 

2- Princípios aplicáveis ao tratamento dos seus Dados Pessoais 

3- Dados Pessoais, Tratamento de Dados Pessoais e Titular dos Dados 

4- Categoria de Dados Pessoais que a Hydracooling,Lda trata 

5- Finalidades de tratamento dos seus Dados Pessoais 

6- Fundamentos de Licitude 

7- Prazo de conservação dos seus Dados Pessoais 

8-Partilha dos seus Dados Pessoais 

9- Recrutamento e Seleção 

10- Direitos e Exercício de Direitos 
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13- Violação dos Dados Pessoais 

14- Confidencialidade 

15- Cookies 

16- Análise do sítio da internet e seus utilizadores 

17- Dados pessoais de Menores 

18- Medidas Processuais e Técnicas de Segurança 

19- Comunicações Eletrónicas 

20- Cancelar a subscrição de Comunicações Eletrónicas 
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1. Responsável pelo tratamento dos seus Dados Pessoais  

 

A Responsável pelo Tratamento dos seus Dados Pessoais é Hydracooling,Lda , que lhe presta 

serviços e/ou fornece produtos, determinando para o efeito e sem limitar: 

    - Os Dados Pessoais que devem ser tratados no contexto da prestação de serviços e/ou 

fornecimento de produtos; 

   - As Finalidades para as quais os Dados Pessoais são tratados; e, 

   - Os meios a aplicar para o tratamento dos Dados Pessoais. 

Poderá esclarecer qualquer dúvida ou obter informação adicional sobre esta Política de 

Privacidade e sobre o Tratamento de Dados Pessoais, bastando para o efeito remeter as suas 

questões ou reclamações por carta para: 

Hydracooling,Lda 

A/C Responsável pela Privacidade 

Parque Industrial de Guimarães, 1ª Fase, Pavilhão G15 

4805-661 Guimarães  

 

Ou para o endereço eletrónico: rgpd@hydracooling.pt. 

 

2. Princípios aplicáveis ao tratamento dos seus Dados Pessoais 

 

O Tratamento dos seus Dados Pessoais é efetuado de acordo com os princípios gerais 

enunciados no Regulamento Geral sobre a Proteção de Dados e demais legislação referente à 

proteção de dados, nomeadamente: 

 

    No contexto da relação consigo, a Hydracooling,Lda assegura que os seus Dados Pessoais 

serão tratados de forma lícita, leal e transparente («Princípio da licitude, lealdade e 

transparência»); 

    A Hydracooling,Lda recolhe os seus Dados Pessoais para finalidades determinadas, explícitas 

e legítimas e não trata posteriormente os mesmos Dados de uma forma incompatível com essas 

finalidades («Princípio da limitação das finalidades»); 

    A Hydracooling,Lda assegura que apenas são tratados os Dados Pessoais adequados, 

pertinentes e limitados ao estritamente necessário às finalidades para as quais são tratados 

(«Princípio da minimização dos dados»); 

 



 
 

    A Hydracooling,Lda adota as medidas adequadas para que os Dados Pessoais qualificados 

como inexatos, tendo em conta as finalidades de tratamento, sejam apagados ou retificados 

sem demora («Princípio da exatidão»); 

    A Hydracooling,Lda conserva os Dados Pessoais de forma que permita a sua identificação 

apenas durante o período necessário para as finalidades para as quais são tratados («Princípio 

da conservação»); 

    A Hydracooling,Lda assegura que os seus Dados Pessoais são tratados de uma forma que 

garanta a sua segurança, incluindo a proteção contra o seu tratamento não autorizado ou ilícito 

e contra a sua perda, destruição ou danificação acidental, adotando as medidas técnicas ou 

organizativas adequadas ( «Princípio da integridade e confidencialidade»). 

 

3. Dados Pessoais, Tratamento de Dados Pessoais e Titular dos Dados 

Dados Pessoais - são todas as informações e/ou elementos que, independentemente do seu 

suporte, o podem identificar ou tornar identificável, direta ou indiretamente, perante a 

Hydracooling,Lda, em especial por referência a um identificador, como por exemplo um nome, 

um número de identificação, os seus dados de localização e/ou identificadores por via eletrónica 

ou a um ou mais elementos específicos da sua identidade física, fisiológica, genética, mental, 

económica, cultural ou social. 

 

Tratamento de Dados Pessoais - significa a operação ou conjunto de operações efetuadas sobre 

Dados Pessoais dos Titulares dos Dados, através de meios automatizados ou não-

automatizados, desde a recolha da informação até à sua destruição. Dentro deste ciclo, entre 

outros, incluem-se o registo, a organização, a estruturação, a conservação, a adaptação ou 

alteração, a recuperação, a consulta, a utilização, a divulgação por transmissão, difusão ou 

qualquer outra forma de disponibilização, a comparação ou interconexão, a limitação, o 

apagamento. 

 

No contexto das atividades desenvolvidas pela Hydracoolin,Lda o conceito “Titular dos Dados” 

poderá incluir, sem limitar: associados atuais, passados e futuros, colaboradores de associados, 

parceiros, candidatos a um emprego, colaboradores e ex-colaboradores, colaboradores de 

parceiros, fornecedores e prestadores de serviços e seus colaboradores, requerentes e 

reclamantes, visitantes e todas aquelas pessoas individuais que mantenham uma relação com a 

Hydracooling,Lda e a quem os Dados Pessoais dizem respeito. 

  

4. Categoria de Dados Pessoais que a Hydracooling,Lda trata 

No desenvolvimento das suas atividades, a Hydracooling,Lda procede ao tratamento de Dados 

Pessoais de um conjunto significativo de categorias de Titulares dos Dados. 

 

 



 
 

Os Dados Pessoais que a Hydracooling,Lda recolhe dependem sempre da natureza da interação, 

mas podem incluir o seguinte: 

 

Categorias de Dados: 

 

Dados de contacto pessoais 

 

Dados comerciais para a prestação de serviços e/ou fornecimento de produtos 

 

Dados de pagamento 

 

Dados da conta 

 

Dados das credenciais de segurança 

 

Dados sobre preferências 

 

Dados de utilização de tecnologias de informação 

 

A informação recolhida sobre o utilizador e as suas aquisições serão usadas, única e 

exclusivamente pela Hydracooling,Lda. A qual garante que estas informações não serão 

utilizadas nem partilhadas para entidades terceiras com fins promocionais via correio eletrónico 

ou telefónico. 

Ressalvamos que não será obrigado a partilhar os seus Dados Pessoais com a Hydracooling,Lda. 

Contudo, caso decida não partilhar a sua informação pessoal, em alguns casos, a 

Hydracooling,Lda poderá não conseguir prestar os serviços ou fornecer os produtos que 

pretende, assegurar certas funcionalidades especializadas ou responder eficazmente a alguma 

questão que possa ter. 

 

5. Finalidades de tratamento dos seus Dados Pessoais 

Em geral, os dados pessoais recolhidos destinam-se à gestão da relação contratual, 

recrutamento e seleção, prestação de serviços ou produtos solicitados, à resposta de dúvidas e 

necessidades do utilizador, a ações de informação, marketing e à inclusão do utilizador nas listas 

de assinantes. Poderá no entanto disponibilizar-nos dados pessoais para outras finalidades,  



 
 

como sendo para os efeitos do envio de reclamações e sugestões, difusão de informações 

institucionais e/ou dar a conhecer campanhas, promoções, publicidade e notícias sobre os 

produtos e/ou serviços da Hydracooling,Lda. Aquando da recolha dos dados ser-lhe-ão 

prestadas informações mais detalhadas sobre a utilização que daremos aos seus dados. 

Os dados recolhidos são essenciais para responder a questões e pedidos de orçamento, 

sugestões ou reclamações do utilizador, podem ainda destinar-se à faturação de produtos ou 

serviços adjudicados e a ações de marketing da Hydracooling,Lda. 

O desenvolvimento e a realização das atividades por parte da Hydracooling,Lda significam a 

existência de um conjunto de finalidades específicas, explícitas e legítimas para o tratamento 

dos seus Dados Pessoais, como: 

 

Finalidades de Tratamento: 

  

 
Finalidades 
 

 
Exemplos (não exaustivo) 

Gestão de Contabilidade, Fiscal e Administrativa Contabilidade; Faturação; Gestão de Comissões; 
Informação fiscal (incluindo envio de informação 
à autoridade tributária). 

Atividade Comercial e Marketing Marketing ou venda de novos produtos ou 
serviços; Adaptação e desenvolvimento de novos 
produtos ou serviços. 

Definição e Análise de Perfis Análise de perfis de consumo 

Gestão de Cliente e Prestação de Serviço Gestão de contactos, informações ou pedidps; 
Gestão de Reclamações; Gestão de faturação, 
cobrança e pagamentos; Análise de consumo 

Gestão de Contencioso Cobrança judicial e extrajudicial; Gestão de outros 
conflitos 

Gestão de Controlo de Acessos Gestão de acessos, logs; Gestão de backups; 
Gestão de incidentes de segurança 

Cumprimento de Obrigações Legais Pedidos judiciais de intercepção de 
comunicações; Investigação, deteção e repressão 
de crimes graves; Resposta a entidades judiciais, 
de regulação e de supervisão 

Gestão de Recursos Humanos Processamento de Salários; Contrato de Trabalho 

Gestão de Comunicações Eletrónicas Pedidos de informações; Propostas de 
encomenda; Esclarecimento de dúvidas sobre os 
produtos ou serviços 

Deteção de fraude, proteção de receita e 
auditoria 

Deteção de fraude e práticas ilícitas; Proteção e 
controlo de receita; Gestão de risco de crédito; 
Auditoria e investigações internas 

 

 

 

 



 
 

6. Fundamentos de Licitude 

 

Por referência ao «Princípio da Licitude» consagrado nas leis de proteção de dados vigentes, no 

desenvolvimento e realização das suas atividades, a Hydracooling,Lda só trata os seus Dados 

Pessoais quando existir um fundamento de licitude que legitime o tratamento, nomeadamente: 

 

            Consentimento: a Hydracooling,Lda apenas tratará os seus Dados Pessoais se consentir 

no respetivo Tratamento através de uma manifestação de vontade, livre, específica, informada 

e explícita, pela qual aceita, mediante declaração (por escrito ou oralmente) ou ato positivo 

inequívoco (através do preenchimento de uma opção), que os seus Dados Pessoais sejam objeto 

de Tratamento. 

 

            Diligências pré-contratuais ou a execução de um contrato: a Hydracooling,Lda poderá 

tratar os seus Dados Pessoais se os mesmos forem necessários, sem limitar, para a execução de 

um contrato de prestação de serviços e/ou fornecimento de produtos no qual é parte enquanto 

Colaborador, Cliente e/ou Fornecedor, ou para efetuar diligências pré-contratuais a seu pedido. 

 

            Cumprimento de uma obrigação jurídica: a Hydracooling,Lda poderá tratar os seus 

Dados Pessoais para assegurar e garantir o cumprimento de obrigações jurídicas a que esteja 

sujeita perante a legislação de um Estado Membro e/ou da União Europeia. 

 

            Defesa de interesses vitais do Titular dos Dados: a Hydracooling,Lda poderá tratar os 

seus Dados Pessoais para assegurar a defesa dos seus interesses vitais, designadamente quando 

o mesmo Tratamento seja essencial à sua vida. 

 

            Interesses Legítimos: a Hydracooling,Lda , outros Responsáveis ou Terceiros, poderão 

tratar os seus Dados Pessoais conquanto sobre esse tratamento não prevaleçam os interesses 

ou direitos e liberdades fundamentais do titular dos dados. 

 

7. Prazo de conservação dos seus Dados Pessoais 

 

A Hydracooling,Lda conserva os seus Dados Pessoais apenas pelo período de tempo necessário 

à execução das finalidades específicas para as quais foram recolhidos. No entanto, a 

Hydracooling,Lda pode ser obrigada a conservar alguns Dados Pessoais por um período mais 

longo, tomando em consideração fatores como: 

    Obrigações legais, ao abrigo das leis em vigor, de conservar Dados Pessoais por um 

determinado período; 



 
 

    Prazos de prescrição, ao abrigo das leis em vigor; 

    (eventuais) Litígios; e, 

    Orientações emitidas pelas autoridades de proteção de dados competentes. 

 

Durante o período de Tratamento dos seus Dados Pessoais, a Hydracooling,Lda garante que os 

mesmos são tratados em conformidade com esta Política de Proteção de Dados e de 

Privacidade. Assim que os seus Dados já não sejam necessários, a Hydracooling,Lda procederá 

à sua eliminação de forma segura. 

 

8. Partilha dos seus Dados Pessoais 

A Hydracooling,Lda, no âmbito da sua atividade, poderá partilhar os seus dados com entidades 

terceiras, contudo, apenas o fará nos termos constantes na presente secção da Política de 

Privacidade. 

 

    Subcontratantes: Os seus Dados Pessoais podem ser partilhados com empresas prestadoras 

de serviços à Hydracooling,Lda. As empresas prestadoras de serviços estão vinculadas à 

Hydracooling,Lda mediante contrato escrito, apenas podendo tratar os seus Dados Pessoais 

para os fins especificamente estabelecidos e não estão autorizadas a tratar os seus Dados 

Pessoais, direta ou indiretamente, para qualquer outra finalidade, em proveito próprio ou de 

terceiro. 

 

    Outros Responsáveis e/ou Terceiros: Os seus Dados Pessoais podem ser partilhados 

internamente com outras entidades associadas da Hydracooling,Lda que cumprirão as regras 

de proteção de dados aplicáveis em função das finalidades adstritas ao tratamento realizado. 

 

A seu pedido e/ou com o seu consentimento, os seus Dados Pessoais poderão ser partilhados 

com outras entidades. 

 

Em cumprimento de obrigações legais e/ou contratuais, os Dados Pessoais poderão também ser 

transmitidos a autoridades judiciais, administrativas, de supervisão ou regulatórias e ainda a 

entidades que realizem, licitamente, ações de compilação de dados, ações de prevenção e 

combate à fraude, estudos de mercado ou estatísticos. 

 

 

 

 



 
 

 9. Recrutamento e Seleção  

 

   Aceito que a Responsável pelo Tratamento: 

 

i) Trate e utilize os meus dados pessoais nos termos e condições infra identificados. 

 

1) A Hydracooling,Lda sociedade com sede social no Parque Industrial de Guimarães, 

1ªFase, Pavilhão G15,4805-661 Guimarães, com o número de pessoa coletiva 509 062 733, 

(doravante Responsável pelo Tratamento) irá tratar os seus dados pessoais, constantes da ficha 

de candidatura e do Curriculum Vitae entregues presencialmente nas instalações da 

Hydracooling,Lda e pelo Tratamento na submissão de candidatura através do site. 

 

2) Os dados pessoais constantes da ficha de candidatura e Curriculum Vitae, bem como 

todos os dados pessoais que espontaneamente decida transmitir à Responsável pelo 

Tratamento, incluindo mas sem limitar, o nome, idade, sexo, fotografia, dados de contacto 

(endereço de correio eletrónico e número de telefone), informações sobre educação, histórico 

de emprego  [doravante “Dados Pessoais”] serão incluídos em ficheiros automatizados, ou num 

ficheiro manual, de dados pessoais da responsabilidade da Responsável pelo Tratamento. 

 

3) Os Dados Pessoais serão tratados para as seguintes finalidades: 

a) Armazenamento e atualização quando necessário na base de dados pessoais, para que a 

Responsável pelo Tratamento possa contacta-lo/a em relação ao processo de recrutamento; 

b) Avaliação dos seus Dados Pessoais para adequação à vaga a que submeteu a sua candidatura, 

bem como em relação a outras vagas que a Responsável pelo Tratamento entenda poder ser 

adequadas para si; 

   c) Verificação dos Dados Pessoais que forneceu, utilizando recursos de terceiros (tais como 

avaliações psicométricas ou testes de competências) ou para pedir informação (tais como 

referências, qualificações). 

 

4) A Responsável pelo Tratamento compromete-se a garantir a confidencialidade dos 

referidos Dados Pessoais, assim como a garantir a sua utilização exclusivamente para as 

finalidades mencionadas no número anterior. 

 

5) Os Dados Pessoais serão conservados apenas durante o período necessário para as 

finalidades para as quais são tratados. A Responsável pelo Tratamento apagará os seus Dados 

Pessoais se não tiver sido estabelecido qualquer contacto relevante consigo num período de 

dois anos. Para este efeito, considera-se contacto relevante o envio do seu currículo atualizado  



 
 

para os Recursos Humanos da Responsável pelo Tratamento, bem como qualquer comunicação 

sua sobre potenciais funções, tanto por comunicação verbal como escrita. A sua receção, 

abertura ou leitura de um email ou outra mensagem digital da parte da Responsável pelo 

Tratamento não consubstanciará um contacto relevante - tal apenas ocorrerá nos casos em que 

clicar ou responder diretamente. 

 

6) Declara expressamente que os dados pessoais fornecidos à Responsável pelo 

Tratamento são exatos e que serão atualizados sempre que necessário. 

 

7) Poderá exercer o direito de acesso, retificação e/ou apagamento dos seus Dados 

Pessoais e/ou de oposição por escrito, através do endereço eletrónico rgpd@hydracooling.pt. 

 

8) Igualmente por escrito, através de envio de email para o endereço eletrónico acima 

identificado, poderá requerer à Responsável pelo Tratamento a limitação ou oposição ao 

tratamento dos seus Dados Pessoais, bem como exercer o seu direito à portabilidade dos Dados 

Pessoais. 

 

9) Caso considere que o tratamento de dados pessoais realizados pela Responsável pelo 

Tratamento viola a legislação de proteção de dados pessoais vigentes em Portugal, tem direito 

de apresentar reclamação a uma autoridade de controlo, em particular à Comissão Nacional de 

Proteção de Dados. 

 

10) Caso, por motivos relacionados com o tratamento dos seus Dados Pessoais, necessite 

de comunicar com a pessoa de contacto da Responsável pelo Tratamento, poderá contacta-lo 

através do endereço de correio eletrónico rgpd@hydracooling.pt. 

 

11) Adicionalmente, a Responsável pelo Tratamento poderá ter que comunicar com 

indivíduos ou organizações que detenham informações relacionadas com a sua referência ou 

com a sua candidatura, como, por exemplo, atuais, anteriores e potenciais empregadores, 

educadores e organismos de avaliação, agências de emprego e de recrutamento. 

 

12) A Responsável pelo Tratamento poderá subcontratar terceiros prestadores de serviços 

que desempenham funções em seu nome (incluindo consultores externos, parceiros de 

negócios e conselheiros profissionais como advogados, auditores e contabilistas, funções de 

apoio técnico e terceiros prestadores de serviços informáticos). 

 

 



 
 

10. Direitos e Exercício de Direitos 

Na qualidade de Titular dos Dados Pessoais tratados pela Hydracooling,Lda, tem o direito de 

acesso, retificação, limitação, portabilidade, ao apagamento e o direito de se opor ao 

Tratamento de Dados Pessoais, em determinadas circunstâncias, os quais poderão ser exercidos 

nos termos do presente capítulo da Política de Privacidade: 

 

    Direito à prestação de informação: Na qualidade de titular dos dados tem o direito de obter 

informações claras, transparentes e facilmente compreensíveis sobre como é que a 

Hydracooling,Lda utiliza os seus Dados Pessoais e quais são os seus direitos. 

 

    Direito de acesso: Na qualidade de titular dos dados tem o direito de obter informação sobre 

os Dados Pessoais que a Hydracooling,Lda trata (se efetivamente os tratar) e determinadas 

informações sobre a forma como esses Dados são tratados. Este direito permite-lhe ter 

conhecimento e confirmar que usamos os seus Dados em conformidade com as leis de proteção 

de dados. A Hydracooling,Lda poderá, contudo, recusar a prestação da informação solicitada 

sempre que, para o fazer, tenha de revelar Dados Pessoais de outra pessoa ou a informação 

solicitada prejudique os direitos de outra pessoa. 

 

    Direito de retificação: Na qualidade de titular dos dados tem o direito de solicitar à 

Hydracooling,Lda a tomada de medidas razoáveis para corrigir os seus Dados Pessoais que 

estejam incorretos ou incompletos. 

 

    Direito ao apagamento dos dados: Este direito, também é conhecido como o “direito a ser 

esquecido”, de forma simples, permite-lhe na qualidade de titular dos dados solicitar o 

apagamento ou eliminação dos seus dados, desde que não existam fundamentos válidos para 

que a Hydracooling,Lda continue a usá-los ou, quando, o seu uso seja ilícito. 

 

    Direito à limitação do tratamento: Na qualidade de titular dos dados, tem o direito de 

“bloquear” ou impedir o uso futuro dos seus Dados enquanto a Hydracooling,Lda avalia um 

pedido de retificação ou como alternativa ao apagamento. 

 

    Direito à portabilidade dos dados: Na qualidade de titular dos dados tem o direito de obter e 

reutilizar determinados Dados Pessoais para os seus fins próprios. Este direito aplica-se apenas 

aos Dados próprios que tenha fornecido à Hydracooling,Lda e que a Hydracooling,Lda trata 

com o seu consentimento e os que sejam tratados por meios automatizados. 

 

 

 



 
 

    Direito de oposição: Tem o direito de se opor a determinados tipos de tratamento, por 

motivos relacionados com a sua situação particular, a qualquer altura em que decorra esse 

Tratamento. 

 

    Direito de apresentar queixa: Tem o direito de apresentar queixa junto da autoridade de 

controlo competente, a Comissão Nacional de Proteção de Dados – CNPD, se considerar que o 

Tratamento realizado aos Dados Pessoais viola os seus direitos e/ou as leis de proteção de dados 

aplicáveis. 

 

Poderá a qualquer momento, por escrito, exercer os direitos consagrados na Lei de Proteção de 

Dados Pessoais e demais legislação aplicável através do email: rgpd@hydracooling.pt.  

 

11. Responsabilidade dos Titulares dos Dados 

Os Titulares dos Dados são responsáveis por prestar informações fidedignas à Hydracooling,Lda. 

 

12. Segurança e Integridade 

Os seus Dados Pessoais serão tratados pela Hydracooling,Lda, apenas no contexto das 

finalidades identificadas na presente Política, de acordo com as políticas internas da 

Hydracooling,Lda e com recurso a medidas técnicas e organizativas desenhadas de acordo com 

os riscos associados ao tratamento específico dos Dados Pessoais. As medidas técnicas e 

organizativas desenhadas asseguram, na máxima extensão possível, a segurança e integridade 

dos Dados Pessoais, nomeadamente em relação ao tratamento não autorizado ou ilícito dos 

seus dados pessoais e à respetiva perda, destruição ou danificação acidental. 

 

A Hydracooling,Lda, contudo, não pode garantir a segurança dos Dados quando transmitidos 

através de rede aberta, na medida em que a transmissão de informação pela Internet não é 

absolutamente segura. 

  

13. Violação dos Dados Pessoais 

Na eventualidade de existir uma violação dos dados pessoais que seja suscetível de implicar um 

risco para os direitos e liberdades das pessoas singulares, a Hydracooling,Lda notificará a 

autoridade de controlo competente no mais curto espaço de tempo possível, o qual nunca 

poderá exceder o prazo de 72 (setenta e duas) horas após obter conhecimento da mesma.  

 

 

 

mailto:rgpd@hydracooling.pt


 
 

Caso a violação implicar um elevado risco para os direitos e liberdades das pessoas singulares, a 

Hydracooling,Lda comunicará a violação de dados pessoais ao respetivo titular dos dados, sem 

demora injustificada. 

 

14. Confidencialidade 

A Hydracooling,Lda reconhece que a informação que nos fornece poderá revestir a natureza 

confidencial. No âmbito da sua atividade a Hydracooling,Lda não vende, aluga, distribui, nem 

disponibiliza comercialmente ou de outra forma os Dados Pessoais a nenhuma entidade 

terceira, exceto nos casos em que necessita partilhar informação com os Prestadores de Serviço 

para os fins estabelecidos nesta Política de Privacidade ou a Terceiros para a finalidade de 

cumprimento das suas obrigações legais. A Hydracooling,Lda preserva a confidencialidade e 

integridade dos seus Dados e protege-os em conformidade com esta Política e de Privacidade e 

todas as leis em vigor. 

  

15. Cookies  

A Hydracooling,Lda utiliza Cookies para recolha de informação acerca da utilização das suas 

páginas de internet. Assim, sempre que visita uma das nossas páginas de internet, a 

Hydracooling,Lda trata os seus Dados Pessoais recolhidos através da utilização de Cookies em 

conformidade com a política de cookies publicada. Para mais informações sobre a utilização de 

Cookies, aconselhamos a leitura e análise da Política de Cookies e a consulta regular da mesma 

para verificar as versões mais atualizadas. 

Consulte a política de privacidade de terceiros: 

› Facebook 

› Google 

› Youtube 

› Instagram 

› Linkedin 

 

16. Análise do sítio da internet e dos seus utilizadores 

No nosso sítio da internet utilizamos o Google Analytics, um serviço de análise de websites da 

Google (Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, United States) que 

permite entender as ações que os utilizadores efetuam neste sítio da internet. Poderá desativar 

a utilização dos cookies nas definições/opções do seu navegador de internet. 

 

 

 



 
 

17. Dados Pessoais de Menores 

Os nossos produtos são destinados a adultos (idade superior a 18 anos) ou com autorização 

expressa de adultos (idade superior a 13 anos). 

 

18. Medidas Processuais e Técnicas de Segurança 

A Hydracooling,Lda respeita as melhores práticas no domínio da segurança e proteção da 

informação e dos dados pessoais, tem implementadas as medidas lógicas, com a utilização de 

firewalls e sistemas de intrusão, organizativas e de segurança adequadas, necessárias e 

suficientes para proteger os dados pessoais dos utilizadores contra a alteração, destruição, 

perda, difusão ou o acesso não autorizado tal como a qualquer outra forma de tratamento 

acidental ou ilícito. 

 

19. Comunicações Eletrónicas 

O utilizador pode receber informação da Hydracooling,Lda de 2 tipos: 

› Informação e resposta relacionada com pedidos de informações ou orçamentos dos produtos 

da Hydracooling,Lda. O utilizador pode receber por email esclarecimentos às suas dúvidas, 

proposta de venda, confirmação e atualização de encomenda, pagamento de encomenda, envio 

de encomenda, agradecimento de encomenda e termos de pagamento; 

› Informação periódica sobre o sítio da internet, produtos, novidades, promoções e campanhas 

Hydracooling,Lda sendo necessária a subscrição por parte do utilizador. 

 

20. Cancelar a subscrição de Comunicações Eletrónicas 

O serviço de newsletters é contínuo, sem termo estabelecido e pode ser cancelado a qualquer 

momento pelo utilizador. Para tal, o utilizador tem que o fazer mediante pedido escrito através 

do endereço de correio eletrónico . Caso o utilizador tenha problemas com a funcionalidade de 

remover a subscrição, deverá enviar um email para rgpd@hydracooling.pt a solicitar o 

cancelamento do serviço. 

 

21. Alterações a esta Política de Proteção de Dados e de Privacidade 

A Hydracoolin,Lda atualizará periodicamente a presente Política de Privacidade. Sempre que o 

fizer, a nova versão será publicada na página de internet e entrará imediatamente em vigor, pelo 

que aconselhamos a sua consulta regularmente. O utilizador poderá consultar a data constante 

no final desta política para verificar a data da sua última revisão. 

 

Data da última atualização: As presentes informações foram atualizadas no dia 20 de Junho de 

2018. 


