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Obrigado por visitar a nossa página web. 

A proteção da privacidade e segurança dos dados pessoais constitui um compromisso 

fundamental da Unimadeiras – Produção, Comércio e Exploração Florestal, SA, 

doravante designada Unimadeiras, SA, para com os titulares de dados pessoais.  

Com a aplicação do novo Regulamento Geral de Proteção de Dados, a Unimadeiras, 

SA assume-se totalmente comprometida na proteção da privacidade e dos dados 

pessoais do respetivo titular que utiliza o site da Unimadeiras, SA e procede, nessa 

medida, à elaboração da sua Política de Privacidade, em conformidade com todos os 

princípios e requisitos legais da proteção de dados. 

Ao utilizar o presente site, está a concordar com as práticas descritas na presente 

Política de Privacidade, incluindo as revisões e alterações que possam ser efetuadas.  

Ao disponibilizar os seus dados pessoais, está a autorizar a recolha, uso e divulgação 

dos mesmos de acordo com as regras aqui definidas.  

Previamente ao fornecimento de dados pessoas online, aconselhamos uma leitura 

atenta à presente Politica de Privacidade. 

Se discorda destas práticas, não utilize este site. 

Este site tem como objetivo dar a conhecer aos utilizadores as regras gerais de 

privacidade e tratamento dos seus dados pessoais, recolhidos e tratados pela 

Unimadeiras, no respeito e cumprimento da Lei de Proteção de Dados Pessoais – Lei  

67/98 de 26 de Outubro de 1998, e da Diretiva UE 2016/680 do Parlamento Europeu – 

Regulamento Geral de Proteção de Dados, de 27 de abril de 2016. 

O acesso e a navegação neste site estão sujeitos aos requisitos legais aplicáveis,  às 

disposições e aos termos e condições da presente Política de Privacidade.  

 

Este site é propriedade e é disponibilizado pela Unimadeiras, SA. 
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Âmbito 

A presente Politica de Privacidade aplica-se a todos os dados pessoais recolhidos ou 

fornecidos através do presente site: www.unimadeiras.pt. 

 

O que é o Regulamento Geral de Proteção de Dados  

O Regulamento Geral de Proteção de Dados é um diploma Europeu (EU 2016/679) que 

estabelece as regras referentes à proteção, tratamento e livre circulação de dados 

pessoais das pessoas singulares em todos os países membros da União Europeia.  

Este regulamento surgiu com o objetivo de reforçar a proteção de dados  (prevista no 

art.º 8.º da Carta dos Direitos Fundamentais da União Europeia) e de harmonizar a 

legislação existente nos Estados-Membros, criando as bases para o mercado único 

digital. 

O Regulamento Geral sobre a Proteção de Dados é uma das maiores alterações 

relativamente à forma como deverá ser realizado o tratamento de dados pessoais. 

 Esta medida entrou em vigor no dia 25 de Maio de 2018 e aplica-se a empresas, 

pessoas singulares ou qualquer outra organização que recolha, trate e armazene dados 

pessoais. 

O Regulamento Geral de Proteção de Dados pretende proteger  os dados pessoais,  

independentemente da tecnologia utilizada para o tratamento desses dados. 

A proteção, em termos tecnológicos, é neutra e aplica-se tanto ao tratamento 

automatizado como ao tratamento manual, desde que os dados sejam organizados de 

acordo com critérios pré-definidos (por exemplo, por ordem alfabética).  

É irrelevante, igualmente, o modo como os dados são armazenados, num sistema 

informático, através de videovigilância, ou em papel; em todos estes casos, os dados 

pessoais estão sujeitos aos requisitos de proteção previstos no Regulamento Geral de 

Proteção de Dados. 
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Caraterização de dados pessoais 

Dados pessoais são informação relativa a uma pessoa identificada ou identificável, 

direta ou indiretamente.  

São considerados, igualmente dados pessoais, o conjunto de informações distintas que 

podem levar à identificação de uma determinada pessoa. 

São exemplos de dados pessoais, nomeadamente: 

· Nome e apelido. 

· Contacto telefónico (telefone ou telemóvel). 

· Endereço (residência ou correio eletrónico).  

· Número de um cartão de identificação. 

· Dados de localização. 

 

Entidade responsável pelo tratamento de dados pessoais  

Os dados pessoais são tratados pela Unimadeiras – Produção, Comércio e Exploração 

Florestal, SA, pessoa coletiva nº 500293066, com sede em Arruamento Q, Zona 

Industrial de Albergaria-a-Velha, 3854-984 - Albergaria-a-Velha, em acordo com a Lei 

de Proteção de Dados Pessoais – Lei  67/98 de 26 de outubro de 1998, e a Diretiva UE 

2016/680 do Parlamento Europeu – Regulamento Geral de Proteção de Dados, de 27 

de abril de 2016, em todos os domínios da sua atividade.   

Para contactar a Unimadeiras, SA relativamente a qualquer questão relacionada com a 

presente Política de Privacidade, poderá utilizar basta que contacte-nos através do link 

de contactos neste site. 

 

Recolha de dados pessoais  

Para navegar no site da Unimadeiras  não necessita de nos facultar quaisquer dados 

pessoais.  

No entanto, caso participe num qualquer serviço disponibilizado, serão, então,  

solicitados dados pessoais, que permitem aceder ao serviço, atualizar informação e ser 

contactado em resposta. 
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Podemos tratar os seus dados pessoais para os nossos interesses comerciais legítimos, 

conforme descrito na presente Política de Privacidade.  

Tem, neste caso, o direito a opor-se a este tratamento.  

Para fazê-lo, basta que contacte-nos através do link de contactos neste site. 

Detalhes das suas visitas ao nosso site, incluindo, dados de tráfego, dados de 

localização, registos web e outros dados de comunicação, recursos a que acede, 

endereço IP, sistema operativo, tipo de navegador, datas e horas em que acede ao site, 

palavras-passe que tenha utilizado num motor de busca para encontrar o site e o 

endereço Internet do website que o levou diretamente ao site não são recolhidos por 

nós.  

Finalidade e base para o  tratamento de dados pessoais  

Os dados pessoais tratados no site da Unimadeiras são: 

· Nome 

· Endereço postal  

· Endereço de email 

· Telefone 

· Telemóvel 

· Número de identificação fiscal  

 

O consentimento para o tratamento é expresso - por escrito ou através da validação de 

uma opção - e prévio, prestado de forma livre, informada, específica e inequívoca. 

 

A finalidade de recolha de dados pessoais enquadra-se nos seguintes objetivos: 

· Tratamento de reclamações enviadas pelas partes interessadas da 

Unimadeiras, ou comunidade em geral. 

· Tratamento de informação enviada pelos membros do grupo Unifloresta. 

· Tratamento de informação enviada por acionistas da Unimadeiras. 

· Tratamento de informação enviada por fornecedores da Unimadeiras. 

O fornecimento das informações solicitadas reveste-se de caráter obrigatório, sem os 

quais não é possível prosseguir com as finalidades acima descritas. 
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Partilha de dados pessoais  

A Unimadeiras, SA, pode transferir ou divulgar dados pessoais a fornecedores externos 

de serviços que prestam assistência à Unimadeiras, a entidades  estatais ou outras 

organizações relacionadas com a certificação individual e em grupo de produtos e 

serviços da Unimadeiras, nomeadamente a APCER, a SGS, o FSC® Portugal e o 

PEFC™ Portugal. 

Tal partilha é consistente com os nossos interesses comerciais legítimos.  

Estes fornecedores externos de serviços e organizações apenas têm acesso aos dados 

necessários para desempenhar as tarefas específicas estabelecidas. 

 

Conservação de dados pessoais  

Conservaremos os dados pessoais durante o prazo considerado necessário para os fins 

a que se destinam, nomeadamente no âmbito da certificação em grupo gerida pela 

Unimadeiras, relativamente aos quais tais dados pessoais foram inicialmente 

recolhidos. 

 

Segurança de dados pessoais  
 

A Unimadeiras, SA emprega as medidas de segurança que considera suficiente e 

adequadas à proteção contra a perda, a utilização e alteração indevida de dados que 

se encontram sob nosso controlo.  

Não obstante, a transmissão de dados pela internet não é totalmente segura.  

Embora façamos o possível para proteger os seus dados pessoais, não podemos 

assegurar ou garantir a segurança integral dos dados que transmite no nosso site. 

Qualquer transmissão é por conta e risco do titular de dados pessoais. Assim que 

recebemos os seus dados, utilizamos procedimentos rigorosos e medidas de segurança 

para tentar evitar o acesso não autorizado. 

Na eventualidade de termos facultado uma palavra-passe que permita aceder a certas 

funcionalidade do site, cabe-lhe ao titular de dados pessoais a responsabilidade de 

manter a confidencialidade da mesma.  

Solicitamos que não partilhe a palavra-passe com ninguém. 
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Os direitos do titular de dados  

 

O titular de dados pessoais tem o direito, ao abrigo do Regulamento Geral de Proteção 

de Dados, de solicitar uma cópia dos dados que a Unimadeiras, SA, mantém sobre si.  

O titular de dados pessoais pode pedir a revisão de  quaisquer dados pessoais que a 

Unimadeiras, SA possa ter recolhido no site, solicitar a sua atualização, correção ou 

apagamento (no caso de  os dados ainda estiverem nas bases de dados da 

Unimadeiras, SA) e ou pedir à Unimadeiras, SA para que, de futuro, não utilize tais 

dados.  

Caso o titular de dados pessoais pretenda exercer estes direitos, basta contactar a 

Unimadeiras  através do link de contactos neste site. 

Pode, ainda, apresentar uma reclamação junto da autoridade de controlo competente. 

 

Contacte-nos 

Se tem quaisquer dúvidas ou preocupações sobre esta Política de Privacidade, ou as 

suas interações com este site, contacte-nos para: 

Telefone: 234 521 864 

Email: geral@unimadeiras.pt 

Correio postal: apartado nº 3, 3854-909 Albergaria-a-Velha  

 

Alterações à política de privacidade da Unimadeiras  

 

A Política de Privacidade da Unimadeiras está sujeita a revisões e alterações.  

As revisões encontram-se descritas no rodapé deste documento.  

Aconselhamos a visita regular deste site para rever esta Política de Privacidade. Só 

assim poderá estar a par das práticas de privacidade em vigor. 

A última revisão à presente versão desta Politica de Privacidade foi realizada à data 

descrita em rodapé.  

Promulgação da Gestão de Topo 

A Administração da Unimadeiras 

Outubro de 2018 
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Matriz de registo das alterações  

Matriz de registo de controlo das alterações 

Revisão nº  Data  Secção alterada  Descrição das alterações 

00 30.10.2018  - Primeira edição do documento.  

 

 

mailto:geral@unimadeiras.pt
http://www.unimadeiras.pt/

