
POLÍTICA DE PRIVACIDADE 

 

Navegação através do nosso Site 

A “Ambiente Limpo” é uma marca registada em Portugal no INPI com o número 453945 a uso 

da empresa R. Santos & J. Correia, lda, contribuinte fiscal 505 131 056, com instalações na 

Avenida do Brasil nº22 letra O 2700-133 Amadora que é a entidade titular deste Website e só 

recolhe e conserva a seguinte informação acerca dos utilizadores: 

Os dados que constam dos formulários do nosso Website e que são reunidos numa base de 

dados de clientes. Neste sentido, os seus dados pessoais podem incluir, designadamente, o seu 

nome, contacto telefónico e morada do local de prestação de serviço, bem como todos os dados 

quanto às suas preferências para a prestação do serviço, incluindo horários e periodicidade, 

produtos a utilizar, etc. Caso venha a contratar os nossos serviços, serão ainda recolhidos os 

seus dados de identificação fiscal para efeitos de faturação dos serviços. 

Não são recolhidas categorias especiais de dados pessoais, nomeadamente relativas à sua saúde 

ou outros dados sensíveis, nem se considera que do nosso processamento dos dados recolhidos 

possa resultar riscos significativos para os seus direitos ou liberdades, o que, dada a dimensão 

da nossa empresa, desde já nos isenta da responsabilidade de registo das atividades de 

processamento de Dados Pessoais ou da nomeação de um Encarregado de Proteção de Dados. 

A navegação na nossa página de internet, o preenchimento dos nossos formulários e o 

fornecimento de dados direta ou indiretamente, implicam o conhecimento e aceitação das 

condições desta Política, bem como de quaisquer outros termos, políticas e condições 

específicas referentes aos serviços contratados. Ao contratar os nossos serviços leia 

atentamente os respetivos termos e condições. Ao disponibilizar os seus dados pessoais, está a 

autorizar a recolha, tratamento e uso dos mesmos de acordo com as regras aqui definidas. 

Os dados para contacto com o Ambiente Limpo devem ser utilizados exclusivamente para a 

colocação de questões ou fornecimento de informações relacionadas com os nossos serviços. 

Se os contactos do Ambiente Limpo forem utilizados indevidamente, designadamente para o 

envio de conteúdos não solicitados, reservamo-nos o direito de agir judicialmente. 

 

Utilização de Cookies 

O nosso site não utiliza cookies, ou seja não recolhe ou memoriza informação quanto a datas e 

percursos anteriores no site, endereço IP do computador a partir do qual acede ao site ou dados 

preenchidos nos formulários. 

 

Envio de Informação 

O envio de dados de contacto ou pedido de orçamento nos formulários do nosso site pressupõe 

que tomou conhecimento da nossa política de privacidade e de proteção de dados e que dá o 

seu consentimento livre e informado quanto à utilização dos mesmos para os fins indicados. 

 

 



Contacto 

Todas as questões relacionadas com este Web site devem ser endereçadas a: 

Ambiente Limpo 

R. santos & J. Correia,lda. 

Avenida do Brasil, loja 22 letra “O”  

2700-133 Amadora 

Tel: 214 952 873 

Email: ambientelimpo.limpezas@gmail.com  

 

PROTECÇÃO DE DADOS PESSOAIS 

A Ambiente Limpo preocupa-se com a segurança e com a confidencialidade dos dados dos seus 

utilizadores e clientes. O envio de dados pessoais realiza-se sempre através de uma ligação 

segura e de forma encriptada. 

Os dados facultados pelos utilizadores são armazenados numa base de dados constituída para 

o efeito, onde estarão protegidos contra o seu tratamento não autorizado ou ilícito, e em 

situação alguma serão utilizados para outra finalidade que não seja aquela que foi 

expressamente autorizada pelo titular dos dados. 

 

A Ambiente Limpo garante a confidencialidade dos dados recolhidos dos utilizadores e que em 

caso algum serão cedidos a terceiros, sem prejuízo do cumprimento das suas obrigações legais 

ou mediante ordens judiciais, conforme disposto no Regulamento Geral sobre a Protecção de 

Dados Pessoais da União Europeia (Regulamento (UE) 2016/679 do Parlamento Europeu e do 

Conselho, de 27 de Abril de 2016). 

 

Os dados pessoais recolhidos serão tratados informaticamente, de acordo com a legislação 

nacional sobre a matéria e com o Regulamento Geral sobre a Protecção de Dados Pessoais da 

União Europeia. Os mesmos irão constar dos nossos ficheiros de Clientes e serão utilizados 

apenas para os fins expressos e previamente autorizada pelos respectivos titulares. 

 

A Ambiente Limpo conservará os dados pessoais recolhidos na sua base de dados, pelo prazo 

estabelecido aquando da recolha dos referidos dados, podendo estar sujeitos a requisitos legais 

que obrigam à sua conservação por um determinado período de tempo, nomeadamente para 

fins fiscais. De acordo com o disposto no Regulamento Geral sobre a Protecção de Dados 

Pessoais da União Europeia, os visitantes, utilizadores, clientes da Ambiente Limpo podem em 

qualquer altura exercer o seu direito de acesso, rectificação, apagamento, limitação e 

portabilidade dos seus dados, comunicando por escrito para os contactos indicados na nossa 

política de privacidade. 

mailto:ambientelimpo.limpezas@gmail.com

