
 

 

 
 

 
REGULAMENTO GERAL DE PROTECÇÃO DE DADOS PESSOAIS -  2018 
 
INFORMAÇÃO AOS CLIENTES PARTICULARES 
 
A partir de 25 de maio de 2018 passa a ser aplicável o Regulamento Geral sobre a Proteção de Dados 
Pessoais – Regulamento nº 2016/679 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 27 de abril de 2016, que 
vem estabelecer as regras relativas à proteção, tratamento e livre circulação dos dados pessoais das 
pessoas singulares e que se aplica diretamente a todas as entidades que procedam ao tratamento desses 
dados, em qualquer Estado membro da União Europeia, nomeadamente Portugal. 
 
O objetivo desta comunicação é dar-lhe a conhecer as novas regras aplicáveis ao tratamento dos seus 
dados pessoais, os direitos que lhe assistem, assim como informá-lo da forma como pode gerir, 

diretamente e de forma simples, os respetivos consentimentos. 
 
No âmbito e para os efeitos dos serviços comerciais que lhe prestamos, a BCH – Comércio de Vinhos, S.A., 
na medida em que determine os meios de tratamento e as finalidades, é a entidade responsável pelo 
tratamento dos seus dados pessoais e por assegurar a proteção da sua privacidade, atuando em 
conformidade com a lei e o novo Regulamento. 
 
Os nossos registos incluem os seus dados pessoais obtidos no seguimento da contratação comercial que 
estabeleceu com a nossa empresa, nomeadamente e essencialmente na aquisição dos nossos produtos. 
Essa obtenção de dados decorreu da obrigação contratual imposta pelos requisitos fiscais e contabilísticos 
necessários para o devido cumprimento da legislação portuguesa. 
 
Caso pretenda que os seus dados sejam mantidos para futura e eventual contratação os mesmos constam 
da nossa base de dados contabilística, no sistema Artsoft, e estão apenas estão acessíveis aos nossos 
colaboradores e não serão transmitidos a terceiros nem utilizados para fins diferentes daqueles para 
osquais foram obtidos. Caso pretenda que os mesmos sejam apagados ou mantidos sob o nosso sistema 
de DPO (Data Protection Officer) em que os mesmos ficarão ocultos para quem quer que consulte o 

sistema, é só enviar essa informação para nós via email, para o geral@herdadecalada.com. 
 
Os seus dados pessoais podem ser comunicados a autoridades judiciais, fiscais e regulatórias, com a 
finalidade do cumprimento de imposições legais a que possamos estar vinculados. 
Em qualquer momento, tem o direito de aceder aos seus dados pessoais, bem como, dentro dos limites do 
contratualizado e do Regulamento, de os alterar, opor-se ao respetivo tratamento, decidir sobre o 
tratamento automatizado dos mesmos, retirar o consentimento e exercer os demais direitos previstos na 
lei. 
 
Tem o direito de ser notificado, nos termos previstos no Regulamento, caso ocorra uma violação dos seus 
dados pessoais, podendo apresentar reclamações perante a(s) autoridade(s). 
Entidade responsável pelo tratamento: 
BCH – Comércio de Vinhos, S.A. 
Herdade da Calada, Estrada de Évora – Estremoz Km 12 
7005-837 Évora – Portugal 
 
Garantimos todos os direitos consagrados no Regulamento. Estamos empenhados na proteção e 
confidencialidade dos seus dados pessoais. Tomámos as medidas técnicas e organizativas necessárias ao 
cumprimento do Regulamento, garantindo que o tratamento dos seus dados pessoais é lícito, leal, 
transparente e limitado às finalidades autorizadas. Adotámos as medidas que consideramos adequadas 
para assegurar a exatidão, integridade e confidencialidade dos seus dados pessoais, bem como todos os 
demais direitos que lhe assistem. 
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INFORMAÇÃO PARA OS CLIENTES EMPRESARIAIS 
 

A partir de 25 de maio de 2018 passa a ser aplicável o Regulamento Geral sobre a Proteção de 
DadosPessoais – Regulamento nº 2016/679 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 27 de abril de 
2016, que estabelece as regras relativas à proteção, tratamento e livre circulação dos dados pessoais das 
pessoas singulares e que se aplica diretamente a todas as entidades que procedam ao tratamento desses 
dados, emqualquer Estado membro da União Europeia, nomeadamente Portugal. 
 
O objetivo desta comunicação é dar-lhe a conhecer que, relativamente ao tratamento dos dados pessoais, 
a BCH – Comércio de Vinhos, S.A. cumpre o disposto na legislação de proteção de dados em vigor em 
cada momento, nomeadamente as decorrentes do Regulamento acima referido. 
 

Pelo que, quanto aos eventuais dados pessoais de representantes das empresas, de representantes 
comerciais e outros colaboradores que connosco se relacionem no âmbito da nossa relação comercial, 
bem como sempre que esteja em causa um empresário em nome individual e no que diz respeito aos 
direitos referentes ao tratamento de dados pessoais aplicar-se-á, com as devidas adaptações, o previsto 
no documento “INFORMAÇÃO AOS CLIENTES PARTICULARES”.  
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