POLÍTICA DE PRIVACIDADE DA NUTRIAD
1 de maio de 2018
A sua privacidade é importante para a Nutriad que, por esse motivo, adota uma política de
privacidade rigorosa na sua organização. A presente política de privacidade aplica-se à
Nutriad International NV e a todas as suas sociedades afiliadas.
Com a presente declaração de privacidade, a Nutriad gostaria de o informar sobre os
seguintes aspetos da sua política de privacidade: obtenção, utilização, conservação e
eventual transmissão de Dados Pessoais. Relativamente à utilização de cookies, poderá
consultar o aviso sobre cookies da Nutriad. A presente declaração será ainda
complementada com informações adicionais se for contactado pela Nutriad para finalidades
específicas.
Se tiver dúvidas relativamente à presente declaração de privacidade, poderá sempre
contactar-nos através do seguinte endereço de e-mail: privacy@nutriad.com. Se desejar,
poderá ser contactado pelo nosso responsável em matéria de privacidade dos dados.
A Nutriad poderá complementar periodicamente a presente declaração com informações
adicionais.
Introdução
A Nutriad recolhe, através de diversos canais, dados de clientes, potenciais clientes,
fornecedores, funcionários, potenciais funcionários (candidatos), etc.. Estes dados podem
igualmente conter Dados Pessoais, ou seja, dados que permitam identificá-lo (enquanto
pessoa singular) independentemente de a identificação ter de facto lugar.
Em muitos casos, a comunicação de Dados Pessoais é considerada bastante normal na
prática comercial corrente. Assim, poderá, por exemplo, comunicar o seu nome e os seus
dados de contacto no caso de submeter à Nutriad um pedido de encomenda para si (ou para
a sua empresa), um pedido de informações ou uma candidatura a emprego.
A Nutriad também dá a maior importância à proteção destes Dados Pessoais e da sua
privacidade e deseja informá-lo, por meio da presente Declaração de Privacidade, sobre o
que é feito com os seus Dados Pessoais e sobre os direitos de que dispõe enquanto pessoa
singular no âmbito do novo Regulamento Geral sobre a Proteção de Dados (também
conhecido como “RGPD”).
A Nutriad enquanto Responsável pelo Tratamento de Dados
O RGPD determina de forma bastante clara quem é o responsável pelo tratamento dos seus
Dados Pessoais. O próprio termo indica, a esse respeito, que a pessoa singular ou coletiva
que pretende tratar os seus dados para um fim determinado e específico é responsável por
esse tratamento e deve tomar as medidas necessárias.
Mesmo que subcontrate outra pessoa coletiva ou singular (Subcontratante) para a
realização de operações de tratamento, a Nutriad, enquanto responsável pelo tratamento de
dados, continua a ser responsável pelos dados.
A Nutriad pretende informá-lo, desde já, que transmite Dados Pessoais a diversos
subcontratantes, nomeadamente no âmbito dos respetivos sistemas de gestão empresarial
(sistemas de Enterprise Resource Planning, ERP), fornecedores de alojamento permanente

(“hosting”) e empresas de marketing. Estes Subcontratantes são cuidadosamente
selecionados para assegurar que os mesmos cumprem os critérios previstos no RGPD e os
requisitos mínimos em termos de qualidade estabelecidos pela Nutriad.
Contudo, a Nutriad não transfere os seus dados para outros responsáveis pelo tratamento.
Finalidades da recolha e do tratamento dos dados pessoais
Segue-se uma explicação sobre as possíveis formas de utilização pela Nutriad dos seus
Dados Pessoais:
Processamento de encomendas
Se apresentar (ou se a empresa para quem trabalha apresentar) um pedido de informação
à Nutriad, por exemplo, sobre produtos ou sobre determinado material de marketing, ou
pedir que o contactem ou efetuar uma encomenda, a Nutriad utiliza a informação por si
fornecida para o processamento do seu pedido. Para tal, é possível que a Nutriad transmita
informações a terceiros envolvidos no processamento do pedido, por exemplo parceiros
comerciais da Nutriad, instituições financeiras, empresas de transporte e de correios ou
autoridades públicas, como a administração aduaneira. Relativamente a uma determinada
transação, a Nutriad poderá também contactá-lo no âmbito de inquéritos de satisfação aos
clientes ou de estudos de mercado.
Melhoria da fruição do nosso site
A Nutriad pode utilizar as informações que recolher a seu respeito para lhe permitir fruir de
forma personalizada dos nossos sites. Assim, a Nutriad poderá, por exemplo, oferecer-lhe
os conteúdos que lhe interessam e facilitar a sua navegação nesses sites.
Serviços de Apoio ao Cliente
Os nossos Serviços de Apoio ao Cliente podem utilizar os seus Dados Pessoais para suporte
dos produtos que adquiriu à Nutriad.
Comercialização
Os Dados Pessoais recolhidos pela Nutriad podem ser utilizados para fins de comercialização
direta. No âmbito dessas atividades de comercialização, poderá sempre opor-se a tal
utilização. Poderá fazê-lo através de um simples e-mail para unsubscribe@nutriad.com ou
através do nosso procedimento de cancelamento da subscrição (“unsubscribe procedure”),
previsto em todos os e-mails ou comunicações de comercialização que venha a receber da
Nutriad.
Candidaturas
Se apresentar uma candidatura à Nutriad, mediante uma candidatura aberta ou em
resposta a um anúncio de recrutamento, publicado ou não no site da Nutriad, é possível que
forneça à Nutriad Dados Pessoais [incluídos ou não no seu curriculum vitae (CV)]. A Nutriad
pode transmitir esses dados a todas as pessoas na Nutriad com vista à decisão e
processamento da sua candidatura. Salvo se apresentar à Nutriad um pedido em sentido
contrário, esta poderá deter e conservar os dados no processo para um eventual contacto
posterior relativo a um potencial emprego.
Utilização da nossa aplicação móvel Mycoman
A Nutriad coloca à disposição uma aplicação móvel (app), Mycoman, a qual pode ser
descarregada a partir de diversos pontos denominados “mobile application marketplaces”.
Se descarregar e utilizar esta app, ou se se registar para utilizar esta app, deverá fornecer

determinados Dados Pessoais. Os dados de registo estão sujeitos à presente declaração de
privacidade.
Procedimentos jurídicos para a proteção dos direitos da Nutriad – obrigações
legais
A Nutriad reserva-se o direito de transmitir Dados Pessoais sempre que tal transmissão seja
necessária ou útil para proteger os seus direitos, para a proteção dos direitos de terceiros,
para dar cumprimento a uma decisão ou uma ordem judicial ou no âmbito de um processo
judicial. A Nutriad deverá, naturalmente, transmitir Dados Pessoais sempre que esteja
obrigada a fazê-lo por força da lei.
Intercâmbio de dados e transferência de dados para o estrangeiro
A Nutriad é uma empresa mundial com diversas estruturas locais, tanto dentro como fora
da União Europeia. Assim, a Nutriad poderá trocar informações a seu respeito na Nutriad e
transferi-las para outros países onde a mesma desenvolve atividades. Tal intercâmbio de
dados é realizado no contexto da utilização acima referida e de acordo com a presente
Declaração de Privacidade. A política de privacidade da Nutriad destina-se a obter a melhor
proteção possível dos seus dados pessoais, em qualquer parte do mundo. Tal significa que a
Nutriad trata os seus dados da forma aqui descrita mesmo nos países que oferecem uma
proteção legal menos adequada dos seus dados.
Se, para as finalidades abaixo referidas, a Nutriad transferir os seus dados para fora do país
onde estes foram recolhidos, a Nutriad respeitará a legislação em vigor. Em relação a dados
provenientes de um Estado-Membro da União Europeia, a Nutriad recorre, para este efeito,
a uma multiplicidade de mecanismos para a transmissão de dados (incluindo cláusulas
contratuais tipo).
É importante que saiba que os dados pessoais devem, em determinadas circunstâncias, na
sequência de uma decisão ou ordem judicial ou de um processo legal, ser divulgados às
autoridades públicas. Sempre que existirem motivos razoáveis para suspeitar que os
direitos ou os bens da Nutriad, os seus parceiros comerciais, fornecedores ou clientes e
terceiros podem ser prejudicados, a Nutriad poderá também disponibilizar os seus dados
para proteção desses direitos ou bens.
Segurança e exatidão da informação
A Nutriad deseja proteger e manter corretos os seus dados pessoais. A Nutriad implementa
todas as medidas de segurança técnicas, administrativas e físicas adequadas que sejam
razoáveis para proteger os seus dados pessoais contra o acesso, a utilização e a divulgação
não autorizados. A Nutriad também exige aos seus fornecedores que protejam os dados
pessoais contra o acesso, a utilização e a divulgação não autorizados.
Prazo de conservação
A Nutriad conserva os seus dados de registo pelo período de tempo que seja necessário no
âmbito da respetiva atividade. Se pretender solicitar à Nutriad que os seus dados de registo
deixem de ser utilizados, poderá contactar a empresa no seguinte endereço de e-mail:
privacy@nutriad.com. A Nutriad conservará e utilizará os seus dados pessoais na medida
em que tal seja necessário para o cumprimento das respetivas obrigações legais, para a
resolução de litígios e para o cumprimento dos respetivos contratos.
Publicidade na Internet
A Nutriad não publica anúncios de terceiros nos respetivos sites, mas faz publicidade em
sites de terceiros. A Nutriad recomenda-lhe que examine a política de privacidade desses

operadores de sites e anunciantes de redes para conhecer as práticas seguidas pelos
mesmos em matéria de anúncios publicitários, designadamente o tipo de informações
eventualmente recolhido sobre a sua utilização da Internet.
Ligações para sites de terceiros e para aplicações de terceiros
Para lhe permitir navegar de forma interativa com outros sites onde tenha eventualmente
uma conta (como Facebook, LinkedIn e outros sites de redes sociais) ou participar em
comunidades desses sites, a Nutriad poderá apor links ou incorporar aplicações de terceiros
para que possa aceder a partir dos nossos sites, inserir conteúdos ou participar nas
comunidades.
A Nutriad poderá também oferecer ligações gerais para sites de terceiros.
A sua utilização destas ligações e aplicações está sujeita à política de privacidade dos
terceiros em causa; antes de utilizar tais ligações e aplicações, deverá informar-se sobre a
política de privacidade aplicável.
A Nutriad não se responsabiliza pela política de privacidade e pelo conteúdo de tais sites de
terceiros.
Comunicação de alterações
No caso de alterações ou atualizações importantes da presente Declaração de Privacidade,
será publicado um aviso durante 30 dias na parte superior desta página de Internet
alertando os utilizadores para tais alterações ou atualizações. A Nutriad informá-lo-á se
desejar utilizar os seus dados pessoais de uma forma diferente da utilizada no momento em
que os dados foram recolhidos e poderá indicar se deseja ou não que os seus dados
pessoais sejam tratados da nova forma.
Questões sobre privacidade e acesso aos seus dados
Se tiver alguma dúvida sobre a presente Declaração de Privacidade ou sobre o tratamento
dos seus dados pela Nutriad, poderá enviar um e-mail para privacy@nutriad.com. Também
poderá contactar a Nutriad na seguinte morada:
Nutri-Ad International NV
Hoogveld 93
9200 Dendermonde
Bélgica
Pode solicitar em qualquer momento uma cópia de determinados dados por si fornecidos à
Nutriad ou, se verificar que os dados estão incorretos e desejar corrigi-los, poderá
contactar-nos em.
Antes de lhe fornecer ou corrigir dados, a Nutriad poderá pedir-lhe uma confirmação da sua
identidade e outros eventuais dados necessários para responder ao seu pedido. Será
contactado no prazo de 30 dias a contar da data do seu pedido.
Se não desejar receber mais e-mails de comercialização da Nutriad, poderá enviar um
e-mail para u
 nsubscribe@nutriad.com ou seguir as instruções de cancelamento da subscrição
(“unsubscribe”) incluídas em todos os e-mails de comercialização.
Se comunicar à Nutriad que não deseja que esta utilize os seus dados para outros contactos
que não estejam diretamente relacionados com o tratamento do seu pedido, o seu desejo
será respeitado.

A Nutriad observa ainda que poderá sempre contactar as autoridades locais responsáveis
em matéria de privacidade para efeitos de apresentação de uma reclamação, se entender
que a Nutriad violou os seus direitos.

