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Políticas de Privacidade e de Confidencialidade
A INTELLIGENT TRADE AGENCY, LDA, proprietária de um sistema informático de suporte à atividade de gestão
estratégica do mercado global para comércio internacional de produtos com Denominação de Origem Protegida e
Indicação Geográfica Protegida (DOP/IGP) (doravante Sistema), respeita a privacidade e a confidencialidade dos
«dados pessoais» dos seus clientes e utilizadores. Os utilizadores do Sistema com código de identificação único
(doravante ID) têm que autorizar expressamente e aceitar os Termos e Condições (doravante Termos) que se seguem
após uma leitura atenta da política de privacidade. A aceitação dos Termos traduz uma manifestação de vontade livre,
específica, informada e inequívoca de que o titular dos «dados pessoais» consente no tratamento dos dados que lhe
digam respeito. O consentimento e a aceitação dos Termos relativos aos «dados pessoais» são concedidos mediante
a validação de uma opção ao visitar a página web.
a) Condições de recolha de dados
Os «dados pessoais» dos utilizadores são fornecidos de forma voluntária. São armazenados em base de dados
específicas, criadas para o efeito. Em caso algum os dados recolhidos serão utilizados para outra finalidade que não
aquela para a qual foi dado o consentimento pelo titular dos dados. Os «dados pessoais» recolhidos não serão
revelados a terceiros.
b) Motivação de recolha de dados
A recolha de dados é necessária para desenvolver a relação comercial entre a INTELLIGENT TRADE AGENCY, LDA e os
utilizadores, bem como a relação comercial entre os utilizadores. De forma mais explícita, enunciamos as situações
em que a recolha de dados é imprescindível: (1) processo de candidatura ao acesso do Sistema; (2) elaboração do
protocolo entre INTELLIGENT TRADE AGENCY, LDA e parceiro oficial; (3) elaboração do contrato entre INTELLIGENT
TRADE AGENCY, LDA e parceiro estratégico; (4) elaboração do contrato entre INTELLIGENT TRADE AGENCY, LDA e
produtor; (5) elaboração do contrato entre INTELLIGENT TRADE AGENCY, LDA e trader; (6) celebração de contrato
entre produtor e trader; (7) emissão de faturas; (8) litigância; (9) transmissão de informação relacionada com a
empresa e suas atividades; (10) estatísticas; (11) análises; (12) marketing; (13) atualizações da página web; (14)
atualizações do Sistema; (15) alteração dos direitos de acesso; (16) retificações; (17) bloqueio do Sistema; (18)
bloqueio de ID parceiro oficial; (19) bloqueio de ID parceiro estratégico; (20) bloqueio de ID produtor; (21) bloqueio
de ID referência; (22) bloqueio de ID mercado; (23) bloqueio de ID trader; (24) endereços IP (protocolo internet); (25)
controlo de entradas e identificação de pessoas nos eventos presenciais através de um identificador por
radiofrequência RFID (Radio Frequency Identification); (26) testemunhos de conexão (cookies).
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c) Recetor dos dados e transferência dos dados para o exterior da União Europeia
O recetor dos dados é a plataforma Azure da Microsoft. A Microsoft compromete-se a cumprir os requisitos da lei de
proteção de dados do Espaço Económico Europeu no que diz respeito à recolha, utilização, transferência, retenção e
outro processamento de «dados pessoais» no Espaço Económico Europeu. Cumulativamente aos compromissos
assumidos pela Microsoft ao abrigo das Cláusulas Contratuais-tipo aprovadas pela Comissão Europeia, a Microsoft é
certificada pelo "Escudo de Proteção da Privacidade UE-EUA" e pelos compromissos que implicam. Caso se verifique
necessária a transferência de «dados pessoais» para um país terceiro fora da UE, é assegurado o nível de proteção dos
«dados pessoais» na UE e será solicitada a autorização da Comissão Nacional de Proteção de Dados (CNPD).
d) Duração da recolha de dados
A conservação e armazenamento de dados terão a duração necessária para concretizar o propósito para que foram
recolhidos.
e) Segurança dos dados
A INTELLIGENT TRADE AGENCY, LDA implementou medidas técnicas e organizativas adequadas para proteger os dados
contra a destruição, acidental ou ilícita, a perda acidental, a alteração, a difusão ou o acesso por terceiros não
autorizados.
f)

Subcontratação

A INTELLIGENT TRADE AGENCY, LDA recorre a um subcontratante, a 4 ALL SOFTWARE, LDA, no âmbito do
desenvolvimento e manutenção desta página web e da realização de comunicações eletrónicas para efeito de
processamento e conservação dos «dados pessoais». Este subcontratante pode ter acesso aos seus «dados pessoais»
e rege-se única e exclusivamente de acordo com as instruções da INTELLIGENT TRADE AGENCY, LDA, adotando, para
isso, todas as medidas técnicas e organizativas que permitam assegurar a integridade e confidencialidade dos seus
«dados pessoais».
g) Declaração de garantia
A INTELLIGENT TRADE AGENCY, LDA declara que cumpriu todas as obrigações que impendem sobre si em matéria de
proteção de dados, relativamente ao titular de dados e à CNPD.
h) Transparência e regras para o exercício dos direitos dos titulares dos dados
Os titulares dos «dados pessoais» poderão solicitar a retificação de dados inexatos que lhe digam respeito, bem como
o complemento de «dados pessoais». O titular dos «dados pessoais» tem o direito ao esquecimento no ambiente
eletrónico e suprimir quaisquer ligações para esses «dados pessoais» ou impedir as cópias ou reproduções dos
mesmos.
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