Política de Privacidade da Aquanima

POLÍTICA DE PRIVACIDADE DA AQUANIMA
I. INTRODUÇÃO
No âmbito da sua atividade, o Grupo Aquanima (conjunto de
sociedades que fazem parte da Aquanima como descrito a seguir)
coloca à disposição dos fornecedores que estejam interessados o Portal
de fornecedores da Aquanima, com a finalidade de gerir a participação
da sua empresa nos processos de negociação, contratação e
homologação para os clientes da Aquanima ou para si própria
(doravante, "a Plataforma").
Embora a Plataforma seja gerida pela IBÉRICA DE COMPRAS
CORPORATIVAS S.L. (doravante, "Aquanima Espanha"), ao ser global
envolve o facto/fato de qualquer uma das empresas que fazem parte
integrante do Grupo Aquanima no mundo poder aceder/acessar aos
dados contidos na mesma e dirigir-se a qualquer fornecedor com o
propósito de desenvolver as suas funções.
Como passo prévio à utilização da Plataforma, é necessário que os
fornecedores se registem, e como tal são solicitadas determinadas
informações, incluindo por exemplo certos dados pessoais das pessoas
que os representam, caso se trate de uma pessoa coletiva/jurídica, ou
diretamente da pessoa singular/física caso seja um profissional
autónomo/autônomo
(doravante,
"as
pessoas
interessadas/envolvidas").
O Grupo Aquanima está comprometido com a proteção de dados e
aplica, além das diversas normas aplicáveis, dependendo do domicílio
dos titulares dos dados e das várias instituições que os tratem, os mais
altos padrões neste sentido, tendo implementado as medidas técnicas
e organizacionais apropriadas para garantir um nível de segurança
adequado, bem como para evitar a sua perda, má utilização, alteração,
acesso não autorizado e roubo da informação e dos dados facultados.
Da mesma forma, o Grupo Aquanima garante o cumprimento do dever
de segredo e confidencialidade no que diz respeito aos dados e à
informação fornecidos através do formulário de registro de
fornecedores da Plataforma.
A comunicação dos dados pessoais que os interessados proporcionem
através da Plataforma é um requisito necessário para que os
fornecedores possam utilizar as funcionalidades disponibilizadas pelo
Grupo Aquanima através da Plataforma.
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II.- Responsáveis pelo tratamento dos seus dados e dados de
contacto
São corresponsáveis pelo tratamento dos seus dados as sociedades
indicadas em seguida e que formam o Grupo Aquanima.
Lista de corresponsáveis:
NOME
COMERCIAL
AQUANIMA
ESPANHA

DENOMINAÇÃO
LOCAL
Ibérica de Compras
Corporativas, S.L.

INFORMAÇÃO E DADOS DE
CONTACTO/CONTATO
- NIPC: B-82797713
- Avda. de Cantabria s/n,
edificio Arrecife, Planta 0,
28660 – Boadilla del Monte
(Madrid)
- gestion.gdpr@aquanima.com

AQUANIMA
ALEMANHA

Ibérica de Compras
Corporativas, S.L.
Niederlassung
Deutschland

- TAX Number:121/5948/1417
NIPC: DE278751209
- Santander Platz, 1, 41061
Mönchengladbach, Alemanha
- gestion.gdpr@aquanima.com

AQUANIMA
REINO
UNIDO

Ibérica de Compras
Corporativas, S.L. UK
Branch

- Oversea Company Reg, No.
FC026626,
Branch
No.
BR008678
- Santander House 201 Grafton
Gate East, Milton Keynes, MK9
1AN, Reino Unido
- gestion.gdpr@aquanima.com

AQUANIMA
PORTUGAL

Ibérica de Compras
Corporativas S.L.,
Sucursal em Portugal

- NIPC: 980435226
- Rua da Mesquita, nº 6, 1070238 Lisboa
- gestion.gdpr@aquanima.com

Aquanima Brasil, Ltda

- CNPJ/MF 03.726.934/0001-01
- Avenida Roque Petroni Junior,
nº 999, 11º andar, Vila
Gertrudes, São Paulo, Estado
de São Paulo
- gestion.gdpr@aquanima.com

AQUANIMA
BRASIL
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NOME
COMERCIAL
AQUANIMA
CHILE

DENOMINAÇÃO
LOCAL
Aquanima Chile, S.A

INFORMAÇÃO E DADOS DE
CONTACTO/CONTATO
- RUT: 96.982.090-0
- Alcántara 200, Las Condes,
Santiago de Chile
- gestion.gdpr@aquanima.com

AQUANIMA
MÉXICO

Aquanima Mexico S. de
R.L. de C.V

- RFC: AME001011JS3
- Santa Fe 505, piso 7, oficina
702, Colonia Cruz Manca,
México, D.F. Delegação
Cuajimalpa
- gestion.gdpr@aquanima.com

AQUANIMA
ESTADOS
UNIDOS

NW Services, Co.

- Federal Tax ID: 65-1124801
- 7640 SW 164th Place Miami,
FL 33193
- gestion.gdpr@aquanima.com

AQUANIMA
ARGENTINA

Aquanima, S.A

- CUIT 30710488165
- Av. Juan de Garay 151,
CABA, Argentina.
- gestion.gdpr@aquanima.com

III.- Finalidade dos tratamentos
legitimação do tratamento

de

dados

pessoais

e

Neste capítulo, explicamos quais os tratamentos que são realizados por
todos os corresponsáveis pelo tratamento, com que finalidades e qual
é a base legal que legitima os tratamentos.
1. Gestão

do registo do fornecedor na Plataforma: os
corresponsáveis irão utilizar os dados das pessoas interessadas,
que atuam como representantes do fornecedor, para efetuar as
diligências necessárias para registar o fornecedor na Plataforma,
bem como para gerir e responder a dúvidas, perguntas e
sugestões que as pessoas interessadas/envolvidas possam ter
no que diz respeito aos serviços prestados pela Aquanima. A base
legitimadora deste tratamento é a execução de um contrato.

2. Gestão do registo do utilizador autorizado pelo fornecedor

para a utilização da Plataforma: os corresponsáveis irão
utilizar os dados pessoais dos utilizadores administradores do
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perfil do fornecedor com vista a dar-lhe acesso às ferramentas
da Plataforma contratadas pelo fornecedor. A base legitimadora
deste tratamento é a execução de um contrato.
3. Gestão

do processo de homologação, negociação e
contratação dos fornecedores: os corresponsáveis poderão
utilizar
os
dados
facultados
pelas
pessoas
interessadas/envolvidas para as contactar/contatar em relação
ao processo de homologação e/ou negociação e/ou formalização
dos documentos contratuais, bem como para as manter
informadas sobre qualquer desenvolvimento relacionado com
esses processos. A base legitimadora deste tratamento é a
execução de um contrato.

4. Gestão

e apoio na utilização das ferramentas da
Aquanima: os corresponsáveis poderão utilizar os dados
fornecidos pelas pessoas interessadas/envolvidas para gerir e
dar apoio ao fornecedor relativamente à utilização das
funcionalidades disponibilizadas através da Aquanima. A base
legitimadora deste tratamento é a execução de um contrato.

5. Gravação da voz das pessoas interessadas para prestar

suporte: os corresponsáveis poderão gravar os dados pessoais
da pessoa interessada/envolvida, incluindo dados de "voz"
durante conversas telefónicas/telefônicas com qualquer um
destes, e utilizar as gravações como prova em juízo e fora dele,
caso seja necessário. A base legitimadora deste tratamento é a
execução de um contrato.
6. Envio

de
inquérito/pesquisas
de
satisfação:
os
corresponsáveis poderão enviar inquéritos/pesquisas ao
utilizador autorizado pelo fornecedor para conhecer a avaliação
que dão aos serviços que prestamos e para medir o seu grau de
satisfação. Este tratamento é necessário para a satisfação dos
interesses legítimos da Aquanima.

7. Outras comunicações: os corresponsáveis poderão enviar

outros comunicados ao utilizador autorizado pelo fornecedor a
fim de proporcionar-lhes informação útil no seu relacionamento
com os nossos clientes. A base legitimadora deste tratamento é
o interesse legítimo das partes.
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IV.- Período de conservação dos dados
Os dados pessoais fornecidos serão conservados (i) durante a relação
contratual com o fornecedor, se aplicável, (ii) desde que não seja
solicitado o direito de apagamento por parte da pessoa
interessada/envolvida e (iii) não poderão ser eliminados de modo a
cumprir uma obrigação jurídica ou para a formulação, exercício e
defesa de reclamações.
Se a pessoa interessada/envolvida exercer o direito de apagamento,
os seus dados pessoais serão conservados bloqueados durante os
prazos de prescrição legalmente estabelecidos para assumir as
eventuais responsabilidades decorrentes do tratamento dos mesmos.

V.- Comunicação dos dados
No contexto do desenvolvimento de processos de homologação e/ou
negociação e nos casos em que as partes responsáveis participem da
formalização e gerenciamento de documentos contratuais, podem
realizar uma comunicação dos dados pessoais dos interessados ao
cliente correspondente. Esta comunicação tem a sua base jurídica com
interesse legítimo do correspondente como do cliente e da empresa, à
qual a parte interessada, representa.

VI. - Transferências internacionais de dados
O facto/fato de alguns dos corresponsáveis pelo tratamento se
encontrarem fora da União Europeia e de a gestão da Plataforma ser
realizada em Espanha, pode fazer com que exista uma transferência
internacional de dados nos termos do estabelecido na norma europeia
aplicável.
Neste sentido, a Aquanima informa às pessoas interessadas/envolvidas
que o tratamento de dados fora da União Europeia pode pressupor um
risco para a segurança dos dados. Não obstante o exposto, a Aquanima
declara ter aplicado as medidas de segurança de índole técnica e
organizativa correspondentes com vista a garantir a segurança dos
dados pessoais das pessoas interessadas.
6

Relativamente às transferências que ocorrem, foram dotadas as
garantias adequadas mediante a assinatura das cláusulas-tipo
correspondentes, nos termos do artigo 46 º do RGPD.
VII.- Direitos das pessoas interessadas
As pessoas interessadas/envolvidas podem exercer, se assim o
desejarem, os seus direitos de acesso, retificação e apagamento dos
dados, bem como solicitar que o tratamento dos seus dados pessoais
seja limitado, opor-se ao mesmo, pedir a portabilidade dos seus dados,
bem como não ser objeto de decisões individuais automatizadas,
enviando uma comunicação por escrito para o endereço de e-mail
gestion.gdpr@aquanima.com ou por correio normal para Avda. de
Cantabria s/n, edificio Arrecife, Planta 0, 28660 – Boadilla del Monte
(Madrid). A comunicação deverá fazer-se acompanhar de fotocópia do
Cartão de Cidadão (CC), Bilhete de Identidade (BI), Carteira/Registro
de Identidade (RG), Carteira Nacional de Habilitação (CNH), Cadastro
de Pessoa Física (CPF) ou de qualquer outro documento oficial que
acredite a identidade da pessoa interessada/envolvida.
Sem prejuízo de qualquer outro recurso administrativo ou ação judicial,
as pessoas interessadas/envolvidas terão direito a apresentar uma
reclamação à Autoridade de Controlo/Controle, em particular no Estado
onde habitualmente residam, trabalhem ou local da suposta infração,
caso considerem que o tratamento dos seus dados pessoais não é
adequado às normas, bem como no caso de o exercício dos seus
direitos não ser satisfeito. Neste caso, a Autoridade de
Controlo/Controle à qual se tenha apresentado a reclamação irá
informar o queixoso sobre a evolução e o resultado da reclamação.
VIII.- Tipo e origem dos dados
1. Tipo
Podem incluir: Nome, apelidos/sobrenome, e-mail profissional,
telefone profissional, cargo ou número do cartão de cidadão
(CC), Bilhete de Identidade (BI), Carteira/Registro de Identidade
(RG), Carteira Nacional de Habilitação (CNH), Cadastro de
Pessoa Física (CPF) ou de qualquer outro documento oficial.
2. Origem dos dados
Os dados das pessoas interessadas/envolvidas podem ter sido
entregues aos corresponsáveis diretamente pelas pessoas
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interessadas/envolvidas, pela empresa à qual pertencem e
representam, bem como por algum dos clientes dos
corresponsáveis a petição de sua empresa.

IX.- Consulta do acordo de corresponsabilidade
Informamos que, nos termos do estabelecido no artigo 26º do
Regulamento (UE) Geral sobre a Proteção de Dados, pode consultar os
aspetos/aspectos essenciais do acordo de corresponsabilidade
subscrito
entre
os
corresponsáveis
dirigindo-se
a:
gestion.gdpr@aquanima.com
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