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Declaração de Privacidade - Newsletter de Marketing 

Esta Declaração de Privacidade fala-lhe das informações recolhidas pela Hydronix quando se 
inscreve para receber a nossa newsletter pelo nosso website. Quando recolhemos estas 
informações, agimos como responsáveis pelo tratamento de dados e, por lei, somos obrigados a dar-
lhe informações sobre nós, sobre por que motivos e de que forma usamos os seus dados, e sobre os 
direitos que tem sobre os seus próprios dados. 

1 Quem somos? 
Somos a Hydronix Ltd e pode contactar-nos por correio para o endereço abaixo, à atenção do 
"Compliance Office" (Responsável pela Conformidade), por e-mail, para 
enquiries@hydronix.com ou por telefone, para +44 (0)1483 468900. 

Não somos obrigados a ter um responsável pela proteção de dados, pelo que qualquer pedido 
de informações sobre o nosso uso dos seus dados pessoais deve ser endereçado aos contactos 
acima. 

2 Que dados pessoais recolhemos? 
Quando subscreve a nossa newsletter, pedimos o seu nome, o nome da sua empresa e o seu 
endereço de e-mail de empresa. Perguntamos a forma de tratamento, por ex., "sr.", para nos 
podermos dirigir corretamente a si. Além disso, pode escolher fornecer-nos as seguintes 
informações: "cargo" e "número de telefone da empresa". 

3 Por que motivo recolhemos estas informações? 
Usaremos as suas informações para lhe enviar a nossa newsletter, que contém informações 
sobre novos produtos, atualizações de produtos ou outras informações que consideremos úteis 
para si. 

Pedimos o seu consentimento para o fazer, e só lhe enviaremos a nossa newsletter enquanto o 
continuar a autorizar. 

4 O que fazemos com a informação? 
A sua informação está guardada na nossa base de dados, nos nossos servidores do Reino 
Unido.   A Hydronix não vende nem fornece a sua base de dados a outras organizações, mas 
pode partilhar os seus dados com empresas aprovadas pela Hydronix, contratadas para cumprir 
a nossa Política de Proteção de Dados. Não usaremos as informações para tomar decisões 
automatizadas que o(a) possam afetar. 

5 Por quanto tempo mantemos as suas informações? 
As suas informações serão mantidas enquanto autorizar a receção da nossa newsletter. 
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6 Os seus direitos relativamente à sua informação 
Por lei, pode perguntar-nos que informações mantemos sobre si, e pode pedir-nos para a 
corrigir se estiver incorreta.  

Pode também pedir que seja apagada ou pode pedir-nos uma cópia da informação. 

Pode ainda pedir-nos que deixemos de usar a informação sobre si. A forma mais simples de o 
fazer é revogar o seu consentimento, que pode fazer em qualquer altura, clicando no link de 
cancelamento (no final de qualquer newsletter), enviando um e-mail ou uma carta, ou então 
telefonando para nós, através dos detalhes de contacto indicados acima. 

7 O seu direito de reclamar 
Tem o direito de fazer uma reclamação contra o nosso uso da informação sobre si. Se estiver no 
Reino Unido, pode entrar em contacto com o organismo Information Commissioner’s Office, 
através do seu website ou do endereço postal: 

Information Commissioner's Office 
Wycliffe House 
Water Lane 
Wilmslow 
Cheshire 
SK9 5AF 
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