
POLÍTICA DE PRIVACIDADE E TRATAMENTO DE DADOS PESSOAIS: 

 

A Associação Interprofissional do Leite e Lacticínios – ALIP, doravante “ALIP”, com 

sede sita à Rua do Agreu, n.º 302, 4620-471 Ordem Lousada, NIPC 506 143 619, 

considera fundamental o respeito pela privacidade e pela proteção de dados pessoais que 

lhe sejam fornecidos, enquanto responsável pelo seu tratamento. 

 

Com entrada em vigor do novo Regulamento Geral sobre a Proteção de Dados (RGPD), 

a partir de 25 de maio de 2018, a “ALIP” vem manifestar que se mantém fortemente 

empenhada e comprometida na proteção da privacidade e dos dados pessoais do respetivo 

titular que utiliza as plataformas digitais e os serviços da “ALIP”, e procede, nessa 

medida, à atualização da sua Política de Privacidade, em conformidade com todos os 

princípios e normas da proteção de dados que sustentam o RGPD. 

 

Responsável pelo tratamento de dados: 

O responsável pelo tratamento de dados é a “ALIP”, com sede em Rua do Agreu, n.º 302, 

4620-471 Ordem Lousada, NIPC 506 143 619. 

 

Para as questões relacionadas com o tratamento dos seus dados pessoais deverá contactar 

a responsável pelo tratamento, através dos seguintes meios: 

 

Telefone: +351 255 820 070 

Morada: Rua do Agreu, n.º 302, 4620-471 Ordem Lousada 

Email: protecaodedados@alip.pt; 

 

Tratamento de dados pessoais, âmbito e alteração da Política de Privacidade: 

Ao disponibilizar os seus dados pessoais à “ALIP”, o titular de dados pessoais concorda 

que os mesmos sejam tratados de acordo com a presente Política de Privacidade. 

 

A presente Política de Privacidade aplica-se aos dados que tenham sido diretamente 

fornecidos pelo respetivo titular ou recolhidos em acessos do titular ao nosso website, 

http://www.alip.pt.  
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Dados Pessoais e Finalidades do seu tratamento 

 

Dados pessoais são informações relativas a uma pessoa identificada ou identificável. É 

considerada identificável a pessoa que possa ser identificada direta ou indiretamente. 

Também constituem dados pessoais o conjunto de informações distintas que podem levar 

à identificação de uma determinada pessoa. Como por exemplo: nome e apelido, morada, 

endereço de correio eletrónico, dados de localização (por exemplo, a função de dados de 

localização num telemóvel), endereço IP (protocolo de internet), cookies, contacto, som 

ou imagem. A “ALIP” utiliza os dados pessoais, por si fornecidos, essencialmente, para 

identificar e contactar clientes ou potenciais clientes; para obter informações comerciais 

dos seus clientes e/ou potenciais clientes, de parceiros, de fornecedores e, também, para 

efetuar transações de bens e/ou de serviços. 

 

Assim, a “ALIP” recolhe os seus dados para as seguintes finalidades: 

- Celebração, execução, manutenção e gestão de contratos e das relações contratuais 

entre as partes e/ou das prestações de Serviços, tendo como fundamento jurídico a 

execução de um contrato; 

- Faturação e cobrança ao titular de dados, tendo como fundamento jurídico obrigações 

legais;  

- Informar o titular de dados, que assim o tenha solicitado, de serviços, ofertas e 

informações atualizadas sobre a atividade da empresa, de um modo geral, para 

divulgação dessa mesma atividade, através de qualquer meio de comunicação, 

incluindo suporte eletrónico, tendo como fundamento jurídico o seu consentimento; 

 

Antes de utilizarmos dados pessoais para finalidades diferentes daquelas expressamente 

previstas na presente Política de Privacidade, solicitaremos o seu consentimento, e/ou 

prestaremos as informações exigidas nos termos do Regulamento Geral de Proteção de 

Dados. 

 

Os dados pessoais recolhidos serão conservados pelo prazo de 12 meses, sem prejuízo de 

prazos de prescrição e de caducidade de exercício de direitos da “ALIP”, nos termos da 

lei, bem como, para cumprimento de obrigações legais por parte do responsável de 

tratamento de dados. 

 



Direitos dos Titulares dos Dados Pessoais 

 

O titular dos dados pessoais tem o direito de solicitar o acesso aos dados pessoais que lhe 

digam respeito, a retificação dos dados pessoais que forem imprecisos ou incompletos, o 

apagamento dos dados pessoais, a limitação total ou parcial do tratamento dos dados 

pessoais, o direito de se opor ao tratamento e o direito à portabilidade dos dados pessoais 

num formato estruturado, de uso corrente e de leitura automática. 

 

Direito de acesso 

 

O titular dos dados pessoais tem o direito a obter “ALIP”, a confirmação de que os dados 

que lhe digam respeito são ou não objeto de tratamento e, se for o caso, de aceder aos 

seus dados pessoais e aceder às informações previstas na lei. 

Caso pretenda mais do que uma cópia dos seus dados pessoais em fase de tratamento, a 

“ALIP”, poderá sujeitar esse serviço a um pagamento de uma taxa pelos custos 

administrativos. 

 

Direito de retificação 

 

O titular dos dados pessoais tem o direito de obter da “ALIP”, sem demora injustificada, 

a retificação dos dados inexatos ou incompletos que lhe digam respeito. 

 

Direito ao apagamento dos dados (“direito a ser esquecido”) 

 

O titular dos dados pessoais tem o direito pedir à “ALIP”, para apagar os seus dados, sem 

demora injustificada, e a “ALIP” tem a obrigação de apagar os dados pessoais quando se 

aplique, designadamente, um dos seguintes motivos: 

a) Os dados pessoais deixaram de ser necessários para a finalidade que motivou a sua 

recolha ou tratamento; 

b) O titular retirou o seu consentimento para o tratamento de dados (nos casos em que 

o tratamento é baseado no consentimento) e não existir outro fundamento para o 

referido tratamento; 

c) O titular opõe-se ao tratamento e não existem interesses legítimos prevalecentes que 

justifiquem o tratamento. 



Direito à limitação do tratamento 

 

O titular dos dados tem o direito de obter da “ALIP” a limitação do tratamento, se 

aplicável, designadamente, uma das seguintes situações: 

a) Contestar a exatidão dos dados pessoais, durante um período que permita à “ALIP” 

verificar a sua exatidão; 

b) O tratamento de dados for lícito e o titular dos dados se opuser a que se apaguem os 

seus dados pessoais e solicitar, em contrapartida, a limitação da sua utilização; 

c) A “ALIP” já não precisar dos dados pessoais para fins de tratamento, mas esses 

dados são requeridos pelo titular para efeitos de declaração, exercício ou defesa de um 

direito num processo judicial; 

d) Se tiver oposto ao tratamento, até se verificar que os motivos legítimos do 

responsável pelo tratamento prevalecem sobre os do titular dos dados. 

 

Direito de portabilidade dos dados 

 

Se o tratamento depender do consentimento do titular dos dados e esse consentimento 

tiver sido prestado por meios automatizados, o titular dos dados tem o direito a receber 

os dados pessoais que lhe digam respeito e que tenha fornecido à “ALIP” num formato 

estruturado, de uso corrente e de leitura automática. 

 

Direito de oposição 

 

Nos casos em que o tratamento de dados for efetuado para efeito dos interesses legítimos 

prosseguidos pela “ALIP” ou o tratamento de dados for efetuado para efeitos de 

marketing direto; ou definição de perfis, o titular dos dados pode ainda, a qualquer altura, 

opor-se ao tratamento dos seus dados pessoais. 

 

Estes direitos podem ser exercidos junto do responsável pelo tratamento de dados 

pessoais, através dos seguintes contactos: 

- Telefone: +351 255 820 070 

- Morada: Rua do Agreu, n.º 302, 4620-0471 Ordem Lousada 

- Email: protecaodedados@alip.pt; 
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As respostas às suas solicitações podem ser prestadas de forma escrita, por meios 

eletrónicos.  

 

As respostas serão prestadas, sem demora injustificada, no prazo de 1 mês a contar da 

data da receção do pedido, ou no prazo de 2 meses seguido de informação ao titular dos 

dados, quando o pedido for complexo ou existirem vários pedidos. 

 

Direito de Reclamação 

 

Tem ainda o direito de apresentar reclamação perante a autoridade de controlo 

competente, a Comissão Nacional de Proteção de Dados, quando considere que a “ALIP” 

violou os direitos de que dispõe nos termos RGPD. 

 

Contactos da Comissão Nacional de Proteção de Dados: 

Av. D. Carlos I, 134 - 1.º, 1200-651 Lisboa 

Tel: +351 213928400 

Fax: +351 213976832 

e-mail: geral@cnpd.pt 

website: www.cnpd.pt 

 

Segurança dos Dados Pessoais 

 

A “ALIP” tem consciência da sua responsabilidade para proteger a informação que nos 

fornece. Assim sendo, todos os dados pessoais recolhidos pela “ALIP” são armazenados 

em servidores e bases de dados em que foram implementadas diversas medidas de 

segurança, de cariz técnico e organizativo, nomeadamente restringindo-se o acesso aos 

dados armazenados aos colaboradores especificamente autorizados para o efeito. (receção 

de e-mails institucionais/comerciais) 

 

Revogação do consentimento 

 

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, embora esse 

direito não comprometa a licitude do tratamento efetuado com base no consentimento 
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previamente dado nem o tratamento posterior dos mesmos dados, baseado noutra base 

legal, como é o caso do cumprimento de contrato ou de obrigação legal a que a “ALIP” 

esteja sujeita. 

 

Caso pretenda retirar o seu consentimento, pode contactar-nos através de carta, telefone 

ou do endereço e-mail, para os seguintes contactos: 

- Telefone: +351 255 820 070 

- Morada: Rua do Agreu, n.º 302, 4620-0471 Ordem Lousada 

- Email: protecaodedados@alip.pt; 

 

Violação dos Dados Pessoais 

 

Em caso de violação dos dados pessoais, o responsável pelo tratamento notifica a entidade 

de controlo, sem demora injustificada, e sempre que possível, nas 72 horas após ter 

conhecimento da mesma, a menos que a violação dos dados pessoais não seja suscetível 

de resultar num risco para os direitos e garantias das pessoas singulares. 

 

O responsável pelo tratamento de dados comunica ao titular dos dados, sem demora 

injustificada, a violação dos seus dados pessoais. 

Política de Cookies 

 

O que são cookies? 

 

Os cookies são ficheiros ou pedaços de informação que podem ser armazenados no seu 

computador (ou outro aparelho com acesso à internet) que contém o nome do website de 

onde provém, a “esperança de vida” (ou seja, quanto tempo irá permanecer no seu 

aparelho), e um valor (gerado de forma aleatória). 

  

Para que utilizamos os cookies? 

 

Os cookies são utilizados para tornar o website mais fácil de utilizar e moldar. Poderão 

ser utilizados para ajudar a acelerar a sua experiência e atividades futuras no website Não 

é possível identificá-lo pessoalmente através dessa informação. 
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Que tipos de cookies utilizamos? 

 

Só é utilizado um tipo de cookies (sessão), cookies temporários que permanecem no 

aparelho até que saia do nosso website e feche o seu browser. 

 

Para que fins utilizamos os cookies? 

 

• Cookies essenciais – Cookies que são essenciais para aceder a áreas específicas 

do nosso website. Permitem a navegação e a utilização das suas aplicações, tal 

como aceder a áreas seguras do website da ALIP através de login. 

 

Alterações à Política de Cookies 

 

A variação dos cookies que surgem no website da ALIP pode não estar relacionada com 

a gestão e manutenção do mesmo, pelo que são efetuadas revisões regulares com vista a 

adaptar a sua política de cookies. A ALIP reserva-se o direito de, a todo o momento, sem 

aviso prévio e com efeitos imediatos, alterar, parcial ou totalmente, a presente Política de 

cookies. Quaisquer alterações serão imediatamente divulgadas nas plataformas, pelo que 

aconselhamos a consulta regular desta página. 

 

Se permanecer com alguma dúvida relativamente ao tratamento dos seus dados pessoais, 

ou pretender exercer algum dos seus direitos, por favor contacte-nos: 

 

- Telefone: +351 255 820 070 

- Morada: Rua do Agreu, n.º 302, 4620-0471 Ordem Lousada 

- Email: protecaodedados@alip.pt; 

 

Ocasionalmente, a “ALIP” atualizará esta Política de Privacidade. Solicitamos-lhe que 

reveja periodicamente este documento para se manter atualizado. 
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