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Política de Privacidade e Proteção de  
Dados Pessoais da Hydronix 

A Hydronix leva a proteção de dados muito a sério e tomará bastante cuidado com todas as 
informações pessoais que nos possa fornecer. Todos os dados que fornecer à Hydronix serão 
tratados em conformidade com os regulamentos gerais relativos à proteção de dados. Encontrará 
informações detalhadas sobre como tratamos e processamos os seus dados abaixo. 

As informações nesta política aplicam-se a todos os sistemas, pessoas e processos que constituem 
os sistemas de informação da Hydronix. Isto, inclui, entre outros, membros do conselho de 
administração, diretores, funcionários e terceiros que tenham acesso aos sistemas da Hydronix Ltd.  

1 Dados pessoais 
Os dados pessoais recolhidos pela Hydronix podem incluir o seu nome, o nome da empresa em 
que trabalha, o seu endereço de e-mail, o seu endereço postal e o seu número de telefone.  

1.1 Recolha de dados 

A Hydronix apenas fará a recolha de dados pessoais do seu website através do 
preenchimento de vários formulários da sua parte. 

A Hydronix poderá igualmente recolher alguns dados através do uso de cookies no website 
da Hydronix (consulte a secção relevante do website para obter mais informações). 

A Hydronix pode também recolher dados pessoais seus no seguimento de um telefonema ou 
um e-mail seu para a Hydronix Ltd. 

Detalhes sobre esta Política e os seus direitos de proteção de dados ficarão também 
claramente disponíveis em qualquer stand de exposição da Hydronix. Fica aceite por si que, 
ao dar o seu cartão de visita a um colaborador da Hydronix ou um terceiro aprovado numa 
exposição comercial, está dar o seu consentimento para esta Política. Consente ainda que a 
Hydronix pode manter e tratar os seus dados pessoais, apenas para concretização de 
atividades comerciais consigo.  

2 De que forma a Hydronix usará os seus dados pessoais 
A Hydronix apenas usará os seus dados pessoais para responder ao seu pedido de mais 
informações ou para poder concretizar transações comerciais, ao abrigo da base legal de 
“interesses legítimos” para o tratamento, nos termos definidos pelo Regulamento Geral sobre a 
Proteção de Dados.  

A Hydronix precisa de um consentimento adicional para poder enviar-lhe informações sobre os 
nossos produtos e serviços, que possam ser interessantes para si. Este consentimento será 
mantido separadamente e tem o direito legal de o revogar a qualquer altura.  

3 Partilha de dados pessoais com terceiros 
A Hydronix não irá vender, partilhar, alugar nem disponibilizar de outra forma os seus dados 
pessoais a outras partes, com a exceção do fornecimento de informação aos terceiros 
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aprovados pela Hydronix, que realizam serviços em seu nome e têm acesso à sua informação 
juntamente com esses serviços. 

Os terceiros com que possamos ter de partilhar os seus dados incluem: 

• Parceiros da Hydronix em países fora do Reino Unido, que partilham os nossos sistemas 
de processamento. 

• Revendedores de produtos Hydronix, que precisam de ter acesso aos seus dados para 
poderem entrar em contacto consigo. 

• Organismos competentes para a aplicação da lei ou autoridades judiciárias, em 
cumprimento de uma obrigação legal ou ordem de tribunal.   

4 Conservação dos dados 
A Hydronix apenas mantém os seus dados pessoais enquanto tal for necessário por requisitos 
legais ou regulamentares, ou então por necessidade de conservação dos seus dados em nome 
dos seus interesses comerciais legítimos. 

5 Revogar o consentimento 
Pode revogar o seu consentimento relativamente à conservação dos seus dados pessoais por 
parte da Hydronix para efeitos de marketing em qualquer altura. Apenas precisa de entrar em 
contacto com a Hydronix Ltd, através do endereço indicado abaixo. A Hydronix confirmará 
receção da sua carta e removerá os seus dados pessoais dos seus sistemas. A Hydronix 
também irá garantir que este pedido é reencaminhado para quaisquer terceiros com que a 
Hydronix tenha partilhado os seus dados.  

6 Crianças 
A Hydronix compreende a importância de proteger a privacidade das crianças e não recolhe, de 
forma consciente, dados pessoais relativos a pessoas com menos de 18 anos. 

7 Segurança dos dados 
A Hydronix possui sistemas de segurança tecnológicos e operacionais adequados, concebidos 
para proteger os seus dados pessoais identificáveis contra perda, uso indevido, alteração ou 
destruição. Apenas os colaboradores autorizados da Hydronix e terceiros aprovados (ver secção 
3) terão acesso a dados fornecidos por si. Todos os colaboradores e terceiros aprovados pela 
Hydronix estão obrigados a preservar a confidencialidade dos dados.   

Apesar de a Hydronix tomar medidas geralmente aceites como padrão da indústria para 
proteção dos seus dados, a Hydronix não pode garantir que os seus dados não ficarão 
acessíveis a pessoas não autorizadas e não poderá ser responsabilizada por ações que 
resultem de uma falha de segurança quando informação é fornecida pela Internet ou qualquer 
outra rede informática pública. 

8 Notificação das violações de segurança 
A política da Hydronix Ltd passa por um comportamento justo e proporcionado ao serem 
ponderadas as medidas a tomar para informar as partes afetadas em caso de violação de dados 
pessoais. A Hydronix Ltd trabalhará em conformidade com as diretivas do RGPD e com os seus 
procedimentos internos de resposta de segurança. 
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9 Direitos de acesso 
Tem o direito de solicitar uma cópia dos dados pessoais que a Hydronix mantém a seu respeito, 
bem como detalhes sobre a forma como a Hydronix usa esses dados. Isso pode ser feito 
seguindo o processo exposto na Secção 12.  

Se algum dos dados mantidos estiver incorreto ou desatualizado, entre em contacto com a 
Hydronix, por escrito, e retificaremos os nossos registos onde necessário 

10 Lei Aplicável e Jurisdição 
Este aviso legal será regido pela lei inglesa. 

A Hydronix cumpre todas as leis e todos os regulamentos aplicáveis. A fim de cumprir estas leis 
e regulamentos, pode ser necessário fornecer uma cópia dos seus dados pessoais a 
autoridades legais e reguladoras, se a isso for obrigada. 

11 Informações adicionais 
A Hydronix poderá retificar esta Política ocasionalmente. Apesar de todos os esforços no sentido 
de garantir que a versão mais recente está facilmente disponível, recomendamos que contacte a 
Hydronix para solicitar uma cópia da versão atual, se necessário. 

12 Contactar a Hydronix 

Se tiver questões acerca desta Declaração de Privacidade ou em relação à forma de recolha e 
utilização dos seus dados pessoais por parte da Hydronix, se considerar que a Hydronix pode 
ter informações erradas sobre si, ou então se quiser uma cópia dos dados pessoais na posse da 
Hydronix, entre em contacto com a Hydronix, por escrito, para a morada abaixo.  Tenha em 
consideração que a Hydronix precisará de verificar a sua identidade antes de fornecer mais 
informações. 

Nos termos do RGPD, tem o direito de apresentar à autoridade supervisora competente uma 
reclamação contra a Hydronix, depois de ter tentado resolver algum problema connosco. 

13 Sede Social 
Hydronix Limited 

7 Riverside Business Centre 

Walnut Tree Close 

Guildford, Surrey, GU1 4UG 

Número de Registo: 1609365 
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