MANI – INDÚSTRIAS PLÁSTISCAS, SA
INFORMAÇÃO SOBRE TRATAMENTO DE DADOS PESSOAIS
(De acordo com o Regulamento n.º 279/2016 do Parlamento e do
Conselho, de 27 de abril de 2016 – Regulamento Geral de Proteção de
Dados (“RGPD”)

i) Desde o dia 25 de Maio de 2018, está em vigor, relativamente ao tratamento
de dados pessoais, o Regulamento n.º 279/2016 do Parlamento e do Conselho,
de 27 de abril de 2016 – Regulamento Geral de Proteção de Dados (“RGPD”),
que estabelece as regras relativas à proteção dos dados pessoais das pessoas
singulares e que se aplica diretamente a todas as entidades que procedam ao
tratamento desses dados em qualquer Estado membro da União Europeia,
nomeadamente Portugal;

ii) A Mani – Indústrias Plásticas, SA (MANI) tem desde sempre respeitado as
normas legais e de privacidade dos dados dos seus Clientes e Fornecedores,
situação que agora foi reforçada com a nova legislação, aumentando a
segurança e controle na proteção dos mesmos;

iii) A MANI adotou todas medidas técnicas e organizativas necessárias ao
cumprimento do RGPD, garantindo que o tratamento dos dados pessoais é
lícito, leal, transparente e limitado às finalidades autorizadas;
iv) A MANI enquanto responsável pelo tratamento dos dados fornecidos,
informa que os mesmos serão utilizados para garantir a adequada execução
dos contratos celebrados, nomeadamente para efeitos de identificação dos
Clientes / Fornecedores, faturação, cobrança, encomendas e fornecimentos
dos produtos vendidos ou serviços prestados, para registo de quaisquer

reclamações ou ocorrências ocorridas no âmbito do contrato, bem como para divulgar
eventuais campanhas de marketing relacionadas com os produtos fornecidos ou serviços
prestados;

v) A MANI informa que poderá recorrer a entidades subcontratadas para a prestação de
determinados serviços necessários à boa execução dos seus contratos, podendo ser
necessário o acesso dos mesmos a dados pessoais de Clientes / Fornecedores. Neste
caso, a MANI tomará as precauções necessárias e adequadas a assegurar que essas
entidades oferecem garantias de cumprimento do RGPD e demais legislação nacional
aplicável à proteção de dados pessoais;

vi) Os dados pessoais fornecidos serão conservados apenas durante o período de
execução do contrato, podendo apenas ser mantidos de acordo com as exigências legais
inerentes à finalidade do tratamento para que foram recolhidos;

vii) Nos termos previstos na legislação aplicável, o Cliente pode exercer os seus direitos
de acesso, de retificação, de apagamento, de limitação de tratamento, de portabilidade e
de oposição ao tratamento dos seus dados pessoais, devendo para o efeito solicitá-lo à
MANI através do seguinte endereço eletrónico: info@mani.pt. O Cliente tem também o
direito de apresentar reclamação à autoridade de controlo, a Comissão Nacional de
Proteção de Dados.

