Política de Privacidade da Aquanima

POLÍTICA DE PRIVACIDADE APLICÁVEL A
FORNECEDORES QUE CELEBREM CONTRATOS COM A
AQUANIMA ESPANHA (IBÉRICA DE COMPRAS
CORPORATIVAS, S.L.)

I.- Informação Adicional sobre Proteção de Dados
IBÉRICA DE COMPRAS CORPORATIVAS, S.L. (doravante, "Aquanima")
cumpre integralmente com as normas em matéria de proteção de
dados pessoais e, em particular, o REGULAMENTO (UE) 2016/679 DO
PARLAMENTO EUROPEU E DO CONSELHO de 27 de abril de 2016
relativo à proteção das pessoas físicas no que diz respeito ao
tratamento de dados pessoais e à livre circulação destes dados e que
revoga a Diretiva 95/46/CE (doravante, "RGPD"), para que o
tratamento da informação pessoal fornecida através da presente
plataforma (doravante, a "Plataforma") se efetue cumprindo as
garantias e obrigações legalmente exigíveis.
Em cumprimento da regulamentação em vigor, a Aquanima
implementou medidas técnicas e organizacionais relevantes para
garantir um nível de segurança adequado, bem como para evitar a
perda, má utilização, alteração, acesso não autorizado e roubo dos
dados fornecidos pela pessoa interessada em questão. Da mesma
forma, a Aquanima garante o cumprimento do dever de sigilo e
confidencialidade no que diz respeito aos dados pessoais fornecidos
através do formulário para o efeito na presente Plataforma.
A comunicação dos dados pessoais fornecidos pelos interessados
através da Plataforma, sendo estas pessoas fisicas que atuam em
nome de um fornecedor como representantes ou pessoas físicas que
atuam como fornecedores ou em próprio nome (doravante, "os
interessados em questão"), é um requisito necessário para que os
fornecedores possam utilizar as funcionalidade disponibilizadas pela
Aquanima através da Plataforma, bem como para a homologação dos
seus próprios fornecedores.
II.- Responsável pelo tratamento dos seus dados
O responsável pelo tratamento dos dados pessoais dos interessados é
a IBÉRICA DE COMPRAS CORPORATIVAS, S.L., entidade com sede
social em Avda. de Cantabria s/n, edificio Arrecife, Planta 0, 28660 –
Boadilla del Monte (Madrid), com o NIPC B-82797713, inscrita no
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Registo Comercial de Madrid no Tomo 15.946, Livro 0, Fólio 151,
Secção 8, Folha M-269630.
O endereço de correio eletrónico do responsável pelo tratamento é o
seguinte: gestion.gdpr@aquanima.com

III.- Finalidade
legitimações

dos

tratamentos

de

dados

pessoais

e

1. Gestão do registo do fornecedor na Plataforma: a Aquanima

utilizará os dados dos interessados, que atuam como
representantes do fornecedor, para efetuar as diligências
necessárias e registra-lo na Plataforma, bem como para gerir e
responder as dúvidas, perguntas e sugestões que os
interessados em questão possam ter no que diz respeito aos
serviços prestados pela Aquanima. A base legitimadora deste
tratamento é o interesse legítimo das partes.
2. Gestão do registro ativo do usuário autorizado pelo

fornecedor para a utilização da Plataforma: a Aquanima
utilizará os dados pessoais dos usuários administradores do perfil
do fornecedor com vista a dar-lhe acesso às ferramentas da
Plataforma contratadas pelo fornecedor. A base legitimadora
deste tratamento é o interesse legítimo das partes.
3. Gestão do processo de homologação e negociação dos

fornecedores próprios da Aquanima: a Aquanima poderá
utilizar os dados facultados pelos interessados em questão para
contatá-los em relação ao processo de homologação e/ou
negociação, bem como para manter informados sobre qualquer
avanço relacionado com esses processos. A base legitimadora
deste tratamento é o interesse legítimo das partes.
4. Gestão

e suporte na utilização das ferramentas da
Aquanima: a Aquanima poderá utilizar os dados fornecidos
pelos interessados para gerir e apoiar ao fornecedor
relativamente à utilização das funcionalidades disponibilizadas
através da Aquanima. A base legitimadora deste tratamento é o
interesse legítimo das partes.
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5. Gravação da voz das pessoas interessadas para manter a

qualidade do serviço: a Aquanima poderá gravar os dados
pessoais do interessado, incluindo dados de "voz" quando
mantiverem conversas telefónicas com a Aquanima, e utilizar as
gravações como prova em juízo e fora dele, caso seja necessário.
Este tratamento é necessário para a satisfação dos interesses
legítimos da Aquanima.
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 apaga-los por parte do interessado em questão
e (iii) não poderão ser eliminados de modo a cumprir uma obrigação
jurídica ou para a formulação, exercício e defesa de reclamações.
Se o interessado em questão exercer o direito de apaga-los, 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
A Aquanima informa que as empresas do grupo Aquanima poderão ter
acesso aos dados pessoais fornecidos pelos interessados através da
Plataforma, com a finalidade de levar a cabo a execução do contrato e
a prestação dos serviços disponibilizados pela Aquanima em
localizações diferentes.
As empresas do grupo Aquanima são, designadamente:
Aquanima Alemanha: Ibérica de Compras Corporativas SL Niederlassung Deutschland
Aquanima Reino Unido: Ibérica de Compras Corporativas SL Aquanima UK
Aquanima Portugal: Ibérica de Compras Corporativas SL Sucursal em Portugal
Aquanima Brasil: Aquanima Brasil, Ltda.
Aquanima Chile: Aquanima Chile, S.A
Aquanima México: Aquanima Mexico S. de R.L. de C.V
Aquanima Estados Unidos: NW Services, Co.
Aquanima Argentina: Aquanima Argentina, S.A
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Poderá consultar a localização de cada uma das empresas mencionadas
anteriormente através do link https://www.aquanima.com
Os dados pessoais dos interessados poderão ser objeto de
transferências internacionais de dados, uma vez que algumas das
entidades mencionadas estão fora do Espaço Económico Europeu, pelo
que não gozam de um nível adequado de proteção de dados pessoais.
Neste sentido, os interessados estão cientes de que o tratamento de
dados fora da União Europeia pode implicar um risco para a segurança
dos dados, uma vez que já não estariam ao abrigo das garantias
exigidas pela legislação comunitária, devido à ausência de uma decisão
de adequação da Comissão face ao país terceiro em questão. Não
obstante o exposto, a Aquanima declara ter aplicado as medidas de
segurança de índole técnica e organizativa correspondentes com a
finalidade de procurr e garantir a segurança dos dados pessoais dos
interessados.
País
Brasil

Empresa
Aquanima Brasil, Ltda.

Chile

Aquanima Chile, S.A

México

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

Estados
Unidos

NW Services, Co.

Argentina

-

Aquanima Argentina, S.A

Garantias (*)

Exceções
para
situações específicas
do artigo 49 do RGPD
(*).
País com um nível
adequado
de
proteção de dados
em
aplicação
da
Decisão 2003/490/CE
da Comissão, de 30
de junho de 2003.

(*) A Aquanima realiza esta transferência internacional de dados
em aplicação do artigo 49.1b) do RGPD, uma vez que é um
tratamento necessário para a execução do contrato entre a
pessoa em questão e a Aquanima.
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VI.- Direitos os interessados
Os interessados podem exercer, se assim o desejaram, os seus direitos
de acesso, retificação e a eliminaçao 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
Cédula de Identidade ou de qualquer outro documento oficial que
acredite a identidade da pessoa em questão.
Sem prejuízo de qualquer outro recurso administrativo ou ação judicial,
os interessados em questão terão direito a apresentar uma reclamação
à Autoridade de Controle, em particular no Estado-Membro 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 Controle à qual se tenha
apresentado a reclamação, informará ao reclamante sobre a evolução
e o resultado da reclamação.
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