
Política de Privacidade e Proteção de Dados Pessoais 

 

Na “Apligrama, Lda.” a confidencialidade e a integridade dos seus dados pessoais é 

uma das nossas principais preocupações. 

A presente Política de Privacidade e Proteção de Dados Pessoais informa sobre o 

tratamento dos Dados Pessoais, recolhidos por nós ou em nosso nome, no contexto dos 

serviços fornecidos ou operados por nós. Informamos sobre como os seus Dados 

Pessoais são utilizados, para que fins e com que fundamentos legais, entre outras, nos 

termos e para os efeitos do Regulamento Geral sobre a Proteção de Dados 

(Regulamento EU nº 2016/679 de 27/4) - RGPD. 

 

Quem é o Responsável pelo Tratamento dos seus dados pessoais? 

A Apligrama, Sistemas Informáticos, Lda, contribuinte nº 503 867 330, com sede na 

Rua da Várzea, nº 7 – São Fipo – Ega - 3150-259 EGA,  é a entidade Responsável pelo 

Tratamento dos seus Dados Pessoais.  

 

Que tipos de dados são recolhidos pela Apligrama? 

Os dados pessoais recolhidos pela Apligrama podem ser, entre outros: 

• Nome, Morada, e-mail, telefone, telemóvel e NIF. 

Ao fornecer um produto ou serviço a Apligrama poderá ter acesso a dados pessoais de 

terceiros, nomeadamente colaboradores, clientes, fornecedores ou parceiros. Os 

colaboradores da Apligrama só acedem aos sistemas dos clientes com o seu 

conhecimento e pedido explicito (inclui as manutenções preventivas periódicas).  

Os dados só são tratados no decorrer da intervenção ou projeto e para a finalidade 

solicitada pelo cliente.  

Se for necessário copiar dados pessoais dos sistemas do nosso cliente para os sistemas 

da Apligrama para testes ou diagnóstico, os colaboradores da Apligrama solicitam essa 

autorização por escrito (e-mail) e comprometem-se a usar esses dados apenas no âmbito 

e finalidade exclusiva dessa intervenção, bem com a eliminá-los assim que a 

intervenção esteja concluída. Os colaboradores da Apligrama estão sujeitos ao dever de 

confidencialidade. 

 

Quais as finalidades e os fundamentos jurídicos para a recolha dos dados pessoais? 

Os seus dados pessoais serão recolhidos para as finalidades e com os fundamentos 

seguintes: 



- para envio de informações sobre produtos e serviços, contacto telefónico para 

agendamento de visitas ou esclarecimento de dúvidas relativas aos serviços da 

Apligrama Lda e ações de marketing direto – com fundamento no Consentimento do 

titular. 

- para envio de proposta comercial, por via eletrónica, telefónica ou presencial -  com 

fundamento em diligências pré-contratuais a pedido do interessado; 

- para efetivação da compra dos nossos produtos, execução de contrato, ou  prestação 

dos nossos serviços de Consultadoria ou de Assistência – com fundamento na execução 

do contrato; 

- para quando o tratamento seja necessário para o cumprimento de obrigações jurídicas 

a que a Apligrama esteja sujeita; 

  

- para efeitos de questionários de satisfação dos nossos produtos ou serviços adquiridos 

– com fundamento no nosso interesse legítimo. 

  

Qual o prazo de conservação dos seus dados pessoais e as medidas de segurança 

que adotamos? 

Conservamos os seus dados apenas durante o período que for necessário no âmbito da 

finalidade para a qual estes foram recolhidos, cumprindo os requisitos legais de 

conservação sempre que aplicável. No final desse período os dados são destruídos de 

forma segura. 

Implementamos as medidas técnicas e organizativas adequadas tendo em vista a 

proteção dos dados pessoais contra a destruição, acidental ou ilícita, a alteração, acesso 

não autorizado e divulgação e contra qualquer forma de tratamento ilícito. 

Os colaboradores autorizados a aceder aos dados pessoais, estão vinculados ao dever de 

confidencialidade. 

 

Com quem podemos partilhar os seus dados pessoais? 

A Apligrama pode subcontratar prestadores de serviços para situações em que existe 

essa necessidade ou que considere haver uma mais-valia, podendo ser necessário 

partilhar informação relativa a dados pessoais. Nessa medida tomaremos todas as 

medidas necessárias para garantir que os prestadores de serviços oferecem todas as 

garantias de salvaguarda, segurança e confidencialidade dos dados pessoais partilhados. 

A Apligrama não transmitirá a entidades terceiras os seus dados pessoais, sem o seu 

consentimento, exceto quando exista uma obrigação legal subjacente 

Com exceção das situações acima referidas, os seus dados pessoais não serão 

comercializados nem cedidos a terceiros. 



Quais os seus direitos enquanto titular de dados pessoais? 

Os titulares dos dados pessoais têm os direitos, em qualquer momento, de acordo com a 

lei em vigor, de acesso, retificação, apagamento, limitação, portabilidade ou oposição ao 

tratamento dos dados que lhes digam respeito, devendo para o efeito comunicar por 

email para o endereço: geral@apligrama.pt. 

Os titulares têm ainda o direito de retirar o seu consentimento a qualquer momento.  

Os titulares tem ainda o direito de apresentar uma reclamação à autoridade de controlo. 

 

Os nossos contactos: 

Linha telefónica: +351 914 259 405, disponível das 9:00 às 12:30 e das 14:00 às 18:30 

(dias úteis) 

E-mail: geral@apligrama.pt 

 

A Apligrama reserva-se o direito de atualizar ou modificar a sua Política de Privacidade 

a qualquer momento, nomeadamente, de forma a adaptá-la a alterações legislativas. Para 

ter acesso à última versão publicada é aconselhado a visitar esta página. 

 

Última alteração: Maio de 2022 
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