POLÍTICA DE PRIVACIDADE
SOBRE A HOSTINET
A HOSTINET - ALOJAMENTO WEB E SISTEMAS DE INFORMAÇÃO UNIPESSOAL (doravante,
“HOSTINET”) com sede social sita Rua Varela Silva Nº29 2ºEsq, 2730-233 Barcarena, está
comprometida com a proteção online dos dados pessoais dos seus clientes e/ou dos utilizadores
da sua plataforma informática. Por esse motivo, toda a informação de natureza pessoal é tratada
e protegida com toda a segurança, e sempre de acordo com a lei aplicável: Regulamento UE
2016/679, Regulamento Geral sobre a Proteção de Dados (RGPD).

Esta Política de Privacidade explica quem somos, para que finalidades podemos tratar os seus
dados pessoais, como os tratamos ou onde podem aceder aos mesmos e quais os seus direitos.

A HOSTINET, tratará os seus dados pessoais de acordo com os fins abaixo descritos. A HOSTINET
é responsável pelo tratamento de dados pessoais.

PORQUE PRECISAMOS DA SUA INFORMAÇÃO?
Os dados pessoais recolhidos pela HOSTINET são processados automaticamente e destinam-se
aos seguintes:
a. Comunicação sobre os produtos e serviços que mantém com a HOSTINET, nomeadamente:
1] Garantir o normal funcionamento do serviço contratado, gestão e faturação;
2] Garantir a comunicação de serviços programados, informar sobre problemas e outras
informações relevantes para o bom estabelecimento dos serviços;
3] Desenvolvimento e melhoria dos serviços. Inclui atividades necessárias para o
desenvolvimento e melhoria dos serviços prestados pela HOSTINET, análise da atividade e
processamento para efeitos estatísticos.

b. Informação sobre novos produtos e serviços da HOSTINET
1] Envio de promoções e informações detalhadas sobre campanhas promocionais e de novos
produtos e serviços lançados pela HOSTINET;
2] Envio de informações sobre todos os serviços da HOSTINET.
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COMO SERÁ UTILIZADA A MINHA INFORMAÇÃO?
Todas as informações e dados pessoais dadas por si ou a que tenhamos acesso através do registo
necessário à prestação dos diversos serviços pela HOSTINET (ex: registo de nomes de domínio,
fornecimento de contas de e-mail, fornecimento de contas de e-mail certificadas, fornecimento
de espaço na Web, fornecimento de serviços de hosting, fornecimento de outros serviços
adicionais), serão tratadas em conformidade com as disposições do Regulamento e com as
obrigações de confidencialidade a que todos os colaboradores da HOSTINET estão contratual e
legalmente vinculados através dos princípios da licitude, lealdade e transparência; da limitação
das finalidades; da minimização dos dados e da exatidão; da imitação da conservação; da
integridade e confidencialidade e da responsabilidade.

A HOSTINET adota medidas de alta segurança para proteger os dados pessoais contra a
destruição, alteração e/ou difusão acidental ou ilícita, não autorizadas dos dados pessoais.
Qualquer tentativa de violação da base de dados do presente site será objeto de queixa-crime,
conforme previsto na legislação portuguesa referente a bases de dados e poderá implicar
responsabilidade civil e criminal.

LEGITIMIDADE PARA O TRATAMENTOS DOS SEUS DADOS
Os seus dados apenas serão utilizados se verificada uma das situações seguintes:
1] Prestou o seu consentimento através da assinatura ou aceitação de um formulário online ou
em papel;
2] Os dados forem necessários para o cumprimento das obrigações legais do contrato de
trabalho;
3] Os dados forem necessários para dar cumprimento a uma obrigação legal a que a HOSTINET
está sujeita, tal como a divulgação de dados à Administração Tributária e à Segurança Social,
bem como outras autoridades;
4] Os dados forem necessários para efeito dos interesses legítimos prosseguidos pela HOSTINET,
desde que não prevaleçam sobre os interesses ou direitos, liberdades e garantias do titular dos
dados.

Os seus dados pessoais não serão utilizados para outras finalidades que não as descritas na
presente política, sem que tal seja previamente informado ou, se for o caso, obtido o seu
consentimento.
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POR QUANTO TEMPO SERÁ MANTIDA A MINHA INFORMAÇÃO?
Os seus dados pessoais serão conservados pelo período de tempo mínimo necessário e
proporcional para a prossecução das finalidades acima descritas, nos termos da notificação à
CNPD, até instruções em contrário, ou até que a lei exija a respetiva eliminação.

A MINHA INFORMAÇÃO SERÁ PARTILHADA COM OUTROS?
A sua informação pessoal pode ser divulgada apenas nas seguintes situações:
1] Autoridades Públicas caso solicitado. Nos termos da lei aplicável, a HOSTINET está obrigada a
divulgar dados à Administração Tributária, à Segurança Social, à Autoridade das Condições de
Trabalho, e, na sequência de mandatos judiciais, às autoridades judiciárias.

QUAIS OS MEUS DIREITOS?
A qualquer momento, pode solicitar-nos:
1] A retificação da sua informação pessoal;
2] A oposição, o apagamento ou a limitação do tratamento dos seus dados pessoais;
3] A portabilidade dos dados pessoais anteriormente fornecidos, de forma estruturada,
compatível e num formato legível.

A HOSTINET integra na sua equipa de trabalho um Encarregado de Proteção de dados pessoais
(DPO). Caso pretenda alguma alteração ao seu estatuto deverá contatá-lo, através do seguinte
contacto: info@hostinet.pt ou nos restantes contactos divulgados no website www.hostinet.pt

POSSO REVOGAR O CONSENTIMENTO MAIS TARDE?
Se o consentimento for legalmente necessário para o tratamento de dados pessoais, o titular
dos dados tem o direito de retirar consentimento em qualquer altura. No entanto este direito
não compromete a licitude do tratamento efetuado com base no consentimento anteriormente
prestado, bem como o tratamento posterior dos mesmos dados, com outro fundamento de
licitude, como é o caso do cumprimento do contrato ou da obrigação legal a que a HOSTINET
esteja sujeita. Caso pretenda retirar o seu consentimento, por favor contacte-nos através dos
meus já divulgados.
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RESPONSÁVEL DA HOSTINET PELA PROTEÇÃO DOS SEUS DADOS
A HOSTINET – ALOJAMENTO WEB E SISTEMAS DE INFORMAÇÃO UNIPESSOAL com o nº de
Identificação Fiscal: 510 193 951, tem na sua equipa um Responsável de Proteção de Dados e
deverá ser com ele que deverá dirigir as comunicações sobre este assunto.
Contato de Email: info@hostinet.pt
Morada fiscal: Rua Varela Silva Nº29 2ºEsq, 2730-233 Barcarena.
Telefone: 214 211 259

Barcarena, 18 de maio de 2018.
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