
Política de Privacidade

       Na Amplitude, respeitamos a privacidade dos nossos clientes e agradecemos a

confiança que depositam na nossa empresa.

           Aqui, explicamos para que finalidade guardamos os seus dados, como os tratamos,

com quem os partilhamos, durante quanto tempo os conservamos, bem como as formas

de entrar em contato connosco e exercer os seus direitos.

          Os seus dados serão tratados pela Amplitude – Mobiliario Unip. Lda, pessoa

coletiva nº 506 880 710, com sede na Av. da zona Industrial, 356 | 4585 – 303 Rebordosa

| Porto | Portugal. Esta empresa é responsável pelo tratamento dos dados pessoais no

âmbito da sua atividade comercial no respeito restrito do Regulamento Geral de Proteção

de Dados da União Europeia e legislação Portuguesa publicada ou a publicar sobre esta

matéria.

            Para questões relacionadas com o tratamento dos seus dados pessoais deverá

contatar-nos através dos seguintes dados:

     Telefone: + 351 22 444 60 38

     Fax : + 351 22 444 50 30

     Email: geral@amplitude.com.pt

     Morada: Av. da Zona Industrial, 356 | 4580 – 303 | Rebordosa

mailto:geral@amplitude.com.pt


Segurança dos dados

          A Amplitude, tem atenção aos dados por si geridos, incluindo e em especial, aos

dados  pessoais  de  pessoas  singulares.  Procuramos  reduzir  o  número  de  pessoas  e

empresas com acesso a esta informação e apenas e quando necessário para o fim da

sua operação.

          Os dados são protegidos de forma segura contra acesso indevido durante todo o

processo de tratamento e armazenamento.

Porque precisamos da sua informação

             A Amplitude tratará os dados pessoais com as seguintes finalidades:

• Gestão de Clientes; 

• Gestão de entregas de encomendas e respetiva instalação;

• Marketing

A informação será partilhada com outros

          A informação poderá ser partilhada com outras entidades, nomeadamente terceiros

prestadores de serviços, contratados pela Amplitude, bem como, empresas de informática

para  alojamento  da página web,  correio  eletrónico,  gestão de softwares,  empresa de

contabilidade e empresas de transportes, ou outras que pontualmente sejam necessárias

para  o  desenvolvimento  normal  da  atividade  da  empresa.  São  fornecidos  a  estas

empresas apenas os dados pessoais necessários para a prestação do serviço em causa,

sempre com vinculo de confidencialidade e proteção de dados que garante a privacidade

dos mesmos .

         A informação também é partilhada, apenas e quando necessária, com a nossa

equipa de trabalho, os quais que se regem pelo regulamento interno da empresa onde

consta a total  confidencialidade de toda a base de dados, nunca sendo divulgada ou

compartilhada com terceiros, salvo os que foram ditos anteriormente.



Revogação do consentimento

           Se o consentimento não for legalmente necessário para o tratamento dos dados

pessoais, o titular dos dados tem o direito de retirar o seu consentimento em qualquer

altura, embora esse direito não comprometa a licitude do tratamento de todos ou parte

dos dados já efetuado ou o tratamento posterior com base noutra disposição legal ou

contrato entre as partes.

           O titular dos dados tem o direito ao esquecimento, desta forma caso pretenda

retirar o seu consentimento ou retirar os seus dados pessoais da nossa base de dados,

pode contatar-nos atravès de carta, telefone ou email para os contatos acima fornecidos.

Dúvidas e esclarecimentos

          Se permanecer qualquer dúvida relativamente ao tratamento dos dados pessoais

ou pretender exercer alguns dos seus direitos, por favor contate-nos.
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 Qualquer litigio será tratado no Tribunal da comarca  de Paredes
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