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DIREITO DE INFORMAÇÃO
A RACE - Refrigeration & Air Conditioning Engineering, S.A. (doravante RACE) gostaria de lhe
dar algumas informações importantes, em relação ao tratamento dos seus dados pessoais.
1. Para que é que tratamos os seus dados pessoais?
No momento do registo/subscrição, a RACE irá solicitar-lhe o email e nome, para receber a
nossa Newsletter e respostas aos seus pedidos de contacto.
2. Recebe comunicações informativas?
A RACE poderá enviar-lhe comunicações informativas, post notifications, newsletters,
divulgação de eventos e promoções customizadas, através de SMS ou e-mail. A qualquer
momento, ou em cada comunicação recebida, poderá indicar que não deseja continuar a
receber este tipo de comunicações, podendo utilizar para isso o botão “Unsubscribe” ou enviar
um email para: rgpd@race.com.pt

3. Quem é o responsável pelo tratamento dos seus dados pessoais?
O responsável pelo tratamento dos seus dados pessoais é a RACE, com sede na Rua Monte dos
Pipos, Armazém nº 7, 4460-059 Guifões, com o capital social de €3 950 000,00, matriculada na
Conservatória do Registo Comercial do Porto, sob o número de identificação de pessoa
coletiva Nº 502 808 004.
Caso necessite de entrar em contacto com a RACE, poderá fazê-lo através dos seguintes meios:
•

Contacto telefónico: +351 229 571 160

•

E-mail: rgpd@race.com.pt

4. A quem são fornecidos os seus dados pessoais?
Os seus dados pessoais apenas são fornecidos às entidades cuja colaboração seja
indispensável à prestação dos serviços que subscreva.
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5. Por quanto tempo são conservados os seus dados pessoais?
A RACE apenas conservará os seus dados pessoais enquanto se mantiver em vigor o
consentimento que prestou ao respetivo tratamento.

6. Sabe quais são os seus direitos, enquanto titular de dados pessoais?
Como titular de dados pessoais, poderá exercer, a qualquer altura, os seguintes direitos:
direito de acesso, direito de retificação, direito de apagamento, direito de limitação do
tratamento, direito de portabilidade e direito de oposição ao tratamento, mediante os
mesmos meios referidos no ponto 3.
Caso necessite, poderá, ainda, apresentar reclamação junto da Comissão Nacional de Proteção
de Dados (CNPD).

Para mais esclarecimentos, poderá consultar a nossa Política de Privacidade em
http://www.race.com.pt/docs/politica-privacidade-race-maio-2018.pdf
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