POLÍTICA DE PRIVACIDADE
É importante a confiança que deposita em nós e a confidencialidade dos seus dados. A presente Política
de Privacidade estabelece a forma como a JC Pastelaria Limitada utiliza os dados pessoais.
1. Informações recolhidas
Recolhemos informações resultantes da sua utilização do nosso website, ou das comunicações enviadas,
destacando produtos ou serviços que podem ser do interesse dos utilizadores e monitorizar o
desempenho do site, conhecendo, por exemplo, quais as páginas mais populares, ou para saber a razão
de algumas páginas estarem a receber mensagens de erro. Estes processos são utilizados apenas para
efeitos estatística, sem nunca recolher informação de carácter pessoal.
2. Tratamento de dados pessoais
O grupo JC Pastelaria Limitada utiliza os dados pessoais com as finalidades de gestão dos contactos com
o utilizador, publicação e desenvolvimento de conteúdos adequados às solicitações apresentadas pelo
mesmo, melhoria da funcionalidade das plataformas, capacidades de pesquisa e informação relacionada
ou estatística, relativamente ao perfil do utilizador (perfis de consumo).
3. Partilha e tratamento de dados
Nos termos da legislação de proteção de dados vigente na União Europeia (o Regulamento Geral sobre a
Proteção de Dados) a utilização de dados pessoais tem de justificar-se ao abrigo de, pelo menos, um
fundamento jurídico para o tratamento de dados pessoais. Este será aplicável à recolha e utilização dos
seus dados pessoais para fins de suporte / esclarecimento de dúvidas.
As seguintes categorias de dados pessoais poderão ser recolhidas através dos canais e serviços descritos
nesta Política de Privacidade: nome, contacto, email.
Apesar de a transmissão de dados através da internet ou website não poder garantir total segurança
contra intrusões fazemos os melhores esforços para implementar e manter medidas de segurança física,
eletrónica e procedimental destinadas a proteger os seus dados pessoais em conformidade com os
requisitos de proteção de dados aplicáveis.
Os seus dados pessoais estão armazenados nos servidores protegidos dos nossos
fornecedores/prestadores de serviços, sendo acedidos e utilizados exclusivamente ao abrigo das nossas
políticas e padrões (ou de políticas e padrões equivalentes dos nossos fornecedores/prestadores de
serviços).
Partilhamos os seus dados pessoais apenas com as empresas e serviços afins no universo do grupo JC
Pastelaria. Conservamos os seus dados até que exerça o seu direito à sua extinção.
O Encarregado da Proteção de Dados, que é a entidade responsável pela implementação e verificação
desta Política de Privacidade, bem como pela definição de regras claras de tratamento de dados pessoais,

assegurando que todos os que nos confiam o tratamento dos seus dados tenham conhecimento da forma
como o grupo JC Pastelaria os trata. O DPO pode ser contactado através do seguinte
endereço: geral@torredipizza.pt.
4. Direitos do utilizador
O grupo JC Pastelaria Limitada informa-o que tem direito de acesso aos dados pessoais que lhe digam
respeito, bem como à sua retificação, apagamento e portabilidade. Tem ainda o direito a limitar o seu
tratamento, bem como a opor-se a ele.

