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POLÍTICA DE PRIVACIDADE E DE PROTEÇÃO DE DADOS PESSOAIS
INTRODUÇÃO
A Pathfinder Consulting, SA (adiante, PATHFINDER), respeita a privacidade de todos os
clientes e compromete-se a proteger as informações pessoais que deles detém.

A utilização da informação e dados pessoais dos clientes será efetuada com
escrupuloso cumprimento da legislação aplicável à proteção de dados pessoais – Lei
87/98, de 26 de Outubro e Regulamento EU 2016/679 do Parlamento Europeu e do
Conselho, de 27 de Abril de 2016.

A entidade responsável pela recolha e tratamento de dados pessoais é a PATHFINDER.

Os dados pessoais fornecidos pelos clientes estão sujeitos a tratamento informático e
constarão da(s) base(s) de dados da PATHFINDER.

PORQUE E PARA QUÊ RECOLHEMOS OS SEUS DADOS PESSOAIS
Atenta a natureza da respetiva atividade, a PATHFINDER poderá recolher os seus
dados pessoais num contexto de cumprimento das exigências impostas pela legislação
e regulamentação que lhe seja aplicável.

Os seus dados pessoais, quando recolhidos, serão utilizados no âmbito geral da
prestação de serviços por nós desenvolvida, e para efeitos de faturação.

Os dados pessoais por nós recolhidos consistem nos seus dados de identificação,
dados de contacto, situação fiscal, situação profissional e rendimentos, dados
bancários e financeiros.

COMO RECOLHEMOS A INFORMAÇÃO
A informação por nós detida é fornecida diretamente por si, no âmbito do processo de
formalização da relação contratual, podendo ser atualizada posteriormente, sempre
mediante indicações fornecidas por si.
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DURANTE QUANTO TEMPO CONSERVAMOS OS SEUS DADOS PESSOAIS
A informação por nós detida é conservada enquanto se mantiver a relação contratual
entre a PATHFINDER e o Cliente, e após o decurso do prazo legal, uma vez finda tal
relação. No termo deste prazo, a informação é destruída pela PATHFINDER. Esta
destruição é feita de forma segura, internamente.

COM QUEM PODEREMOS PARTILHAR A SUA INFORMAÇÃO
Partilharemos, total ou parcialmente, os seus dados pessoais, com o Governo ou as
autoridades judiciais, se e na medida em que para tal formos instruídos.

A PATHFINDER não é responsável pela partilha desta informação, nos termos expostos,
que decorre de imperativos legais.

Não facultaremos, a título gracioso ou gratuito, a quaisquer entidades, os seus dados
pessoais, para além do acima descrito.

SEGURANÇA
Tomamos todas as medidas técnicas e organizacionais de segurança adequadas, e
consistentes com as melhores práticas da indústria, para proteger os seus dados e
informações pessoais.

Estas medidas incluem medidas organizacionais, físicas, administrativas e técnicas para
proteger os seus dados pessoais de acesso não autorizado, utilização indevida ou
incorreta, perda, alteração, destruição ou divulgação indevida de tais dados.

POLÍTICA DE PRIVACIDADE DOS COLABORADORES DA PATHFINDER
Cada colaborador envolvido no tratamento dos seus dados pessoais é responsável pelo
cumprimento do dispositivo legal aplicável, e em particular no que se refere à
segurança e confidencialidade do tratamento de tais dados.

Os responsáveis pelo tratamento de tais dados, bem como quaisquer colaboradores
que a eles tenham acesso, estão sujeitos a sigilo profissional, nos termos legais.
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ACEDER À SUA INFORMAÇÃO PESSOAL
Tem o direito de aceder à sua informação pessoal, não existindo qualquer custo
associado a esse acesso, consulta, e eventuais alterações por si comunicadas.

Para o efeito bastará solicitá–lo por escrito ou dirigindo-se a qualquer balcão da
PATHFINDER.

COOKIES E FICHEIROS DE REGISTO
Poderemos utilizar Cookies e ficheiros de registo para monitorizar o acesso ao nosso
website. Um Cookie é um ficheiro de dados que reside no seu computador e que nos
permite reconhecê–lo quando nos visita a partir do mesmo computador ou navegador
web. Os Cookies também podem recolher e guardar dados pessoais seus. Este capítulo
aplica-se à informação pessoal recolhida via Cookies ou ficheiros de registo.

ACTUALIZAÇÃO
Periodicamente, e em linha com a melhoria de práticas comummente reconhecidas ou
com alterações legais, a presente política pode ser alterada.

LEI E FORO
A presente política de privacidade e de proteção de dados pessoais rege-se pela lei da
República Portuguesa.

Quaisquer litígios resultantes da interpretação ou da execução da presente política, e
que não possa ser resolvida de forma amigável, será dirimida pelo Tribunal Judicial da
Comarca do Porto, com expressa renúncia a qualquer outro.

Porto, 18 de Maio de 2018.
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