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Política de Privacidade da Lubrigrupo
A Lubrigrupo, considera a privacidade e direitos fundamentais muito importante, não
utilizando dados sem o consentimento dos seus titulares.
Responsável pelo tratamento de dados
A entidade responsável pelo tratamento de dados é a Lubrigrupo II S.A.
Dados Tratados:
• Quando subscreve a nossa newsletter, a Lubrigrupo conserva unicamente o seu
endereço de e-mail
• Quando se inscreve em eventos organizados pela Lubrigrupo, conservamos o seu
nome, morada, telefone, e-mail e proveniência (empresa)
• Quando contacta a Lubrigrupo através do sítio da internet ou da nossa página de
Facebook ou LinkedIn, a Lubrigrupo utiliza os seus dados apenas para dar
seguimento ou resposta ao seu pedido, não conservando quaisquer dados em
base de dados
Finalidade do Tratamento:
Os dados recolhidos são utilizados com as seguintes finalidades específicas:
• Quando subscreve a nossa newsletter, a Lubrigrupo recolhe e conserva os seus
dados apenas para divulgação de novidades sobre a Lubrigrupo e os lubrificantes
Mobil
• Quando se inscreve em eventos organizados pela Lubrigrupo, a Lubrigrupo
recolhe os seus dados por forma a poder contactá-lo relativamente a esse evento

•

– programa, atualizações, horários, esclarecimento de dúvidas, etc. – ou a outros
eventos que a Lubrigrupo venha a organizar, desde que tenha dado o seu
consentimento para isso
Quando aceita participar em questionários e/ou estudos realizados pela
Lubrigrupo, a Lubrigrupo apenas recolhe e conserva os dados necessários para a
realização dos mesmos
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Medidas de Segurança
• A Lubrigrupo, adota as medidas de segurança física e lógica necessárias à boa
conservação dos seus dados pessoais. Apenas pessoas devidamente identificadas
têm acesso aos seus dados. A cedência dos dados a terceiros só se efetuará após
autorização prévia do utilizador
•

Todas as entidades, direta ou indiretamente envolvidas no tratamento da
informação, são obrigadas a cumprir a legislação respeitante à proteção de dados
pessoais, nomeadamente no que se refere à segurança e confidencialidade dos
mesmos

Direitos do Titular dos Dados
Pode exercer os seus direitos de acesso, retificação, limitação ou oposição contactando
a Lubrigrupo através do e-mail comercial@lubrigrupo.pt.

