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Declaração e Consentimento Prévios à Política de Privacidade e de Proteção de Dados 

 

Ao enviar os dados constantes do formulário, declaro aceitar a Política de Privacidade e de Proteção de Dados 

Pessoais disponibilizada no website da FERBAR – FERNANDO BARROS – PRODUTOS ALIMENTARES, S.A. (doravante, 

FERBAR), e autorizo a FERBAR a tratar esses dados, bem como os dados relativos à relação comercial e contratual que 

vier a ser estabelecida, e respetiva gestão, nos termos da Política de Privacidade e de Proteção de Dados instituída 

pela FERBAR. 

O utilizador, e titular dos dados, declara, ainda: 

1. estar consciente e plenamente informado/a de que o tratamento dos seus dados pessoais inclui todas as 

operações efetuadas sobre os dados por si fornecidos, com as finalidades de: 

• Melhorar e personalizar os serviços que lhe são prestados; 

• contactá-lo através de emails, mensagens escritas ou contacto telefónico para envio de informações ou resposta a 

solicitações, bem como informações sobre novos produtos relacionados; 

2. aceitar e consentir que os seus dados sejam transmitidos a entidades subcontratantes a quem a FERBAR possa 

recorrer, na condição de que estas ofereçam garantias de que estão em conformidade com o Regulamento Geral de 

Proteção de Dados (RGPD) e demais legislação em vigor; 

 

3. tomar conhecimento que, nos termos da legislação aplicável, se pode opor, limitar, corrigir ou solicitar a 

eliminação relativamente ao tratamento dos seus dados quanto a uma ou algumas das finalidades anteriormente 

descritas, mediante o envio de um pedido para o seguinte endereço de correio eletrónico ferbar@ferbar.com, bem 

como ter o direito a apresentar uma queixa junto das autoridades competentes (Comissão Nacional de Proteção de 

Dados); 

 
4. ter 16 ou mais anos de idade e prestar o presente consentimento de forma livre e voluntária; 

 

5. ter consciência de que ao fornecer os dados pessoais, está a dar o seu consentimento expresso para que os 

mesmos sejam utilizados para as finalidades previstas na Política de Privacidade e de Proteção de Dados; 

 
6. ter consciência de que os dados de contacto por si fornecidos podem também ser usados para enviar informações 

e atualizações relacionadas com as informações sobre produtos relacionados; 

 
7. ter consciência de que os dados de contacto fornecidos poderão também ser utilizados para entrar em contacto 

consigo, por email, carta ou por contacto telefónico, para solicitar os seus comentários e aferir o seu grau de 

satisfação em relação ao nosso atendimento e produtos.  

 

A FERBAR tem implementado procedimentos adequados que permitem assegurar o cumprimento das obrigações de 

segurança no tratamento, notificação à autoridade de controlo e aos titulares em caso de violação de dados pessoais, 

avaliação de impacto sobre a proteção de dados e consulta prévia, tal como previstas na legislação aplicável. 
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Não obstante, importa ter presente que nenhum método de transmissão ou armazenamento de dados é 100% 

seguro. 

Por conseguinte, declinamos qualquer responsabilidade por quaisquer danos, de qualquer natureza, diretos ou 

indiretos, incorridos por si, ou por qualquer utilizador, relacionados com fraude informática, roubo, furto ou qualquer 

outra infração ou circunstância em que as suas informações e dados são acedidos ou divulgados sem autorização 

expressa. 

Os dados pessoais que nos fornece serão conservados enquanto se mantiverem em vigor as relações existentes entre 

si e esta empresa, ou enquanto se mantiverem as finalidades para as quais os mesmos foram recolhidos, sem prejuízo 

da obrigação de preservar os dados durante um período superior por imposição legal, designadamente para 

cumprimento de obrigações fiscais. 

 

Os Seus Direitos 

 

Nos termos da legislação aplicável, o titular dos dados pessoais tem o direito de aceder, retificar, limitar, corrigir, 

solicitar a eliminação ou opor-se ao tratamento dos seus dados pela FERBAR, mediante o envio de carta, com aviso de 

receção, dirigida à empresa para a Rua Carlos Sousa Gomes, 200, Zona Industrial da Maia I, Sector 8, Lote 2 4475-295 

Maia ou para o seguinte endereço de correio eletrónico: ferbar@ferbar.com.  

 

O titular dos dados tem ainda direito a apresentar uma queixa na Comissão Nacional de Proteção de Dados (CNPD) 

através do seguinte link: www.cnpd.pt. Mais informação sobre a CNPD poderá ser obtida através do mesmo website. 

Alterações à nossa Política de Privacidade 

 

A FERBAR reserva-se o direito de alterar, retificar ou atualizar a sua Política de Privacidade e de Proteção de Dados 

Pessoais, sempre que assim o entender e desde que respeite a legislação em vigor. 

O uso continuado do nosso website, aplicações, serviços e recursos oferecidos após tais alterações será considerado 

para os devidos efeitos como manifestação da sua concordância com tais alterações. 

A clicar neste botão declaro ter compreendido e prestar o Consentimento acima referenciado 

 

 

 

CCONCORDO 

http://www.cnpd.pt/

