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Declaração de privacidade da Schüco Portugal, Unipe ssoal, Lda para as áreas protegidas 
por login “Mein Arbeitsplatz” 
 
É com prazer que vemos o seu interesse na Schüco Portugal, Unipessoal, Lda. A proteção dos 
seus dados pessoais é importante para nós. Para obter informação acerca de como lidamos com 
os seus dados pessoais no caso de uma utilização meramente informativa do nosso website, 
pode consultar a nossa declaração de privacidade geral. Esta também pode ser consultada na 
área “Proteção de dados” na nossa página inicial.  
 
Para além da utilização meramente informativa do nosso site, oferecemos diversos serviços que 
poderá utilizar em caso de interesse.  
 
O seu registo para as áreas protegidas por login “Mein Arbeitsplatz” requer a indicação de outros 
dados pessoais. Estes são necessários para a respetiva prestação de serviço. Aplicam-se os 
princípios do processamento da declaração de privacidade geral, bem como, a título 
complementar, a seguinte declaração de privacidade  
 
É possível proceder ao download e arquivo deste documento em formato de PDF, clicando aqui. 
A abertura do ficheiro PDF requer o programa Adobe Reader gratuito (em www.adobe.de) ou um 
programa equiparável, que execute o formato PDF. Também é possível imprimir o documento.   
 
 
1. Consentimento para utilização dos dados  
 
Ao concordar com o processamento dos dados na área de registo das áreas protegidas por login 
“Mein Arbeitsplatz”, autoriza a Schüco Portugal, Unipessoal, Lda, Av. D. João II nr. 20 R/C Dto, 
Edifício Nascente - Parque das Nações, 1990-095 Lisboa, Portugal (doravante designada de: 
“Schüco”) a recolher, processar e utilizar os seus dados pessoais para as finalidades enunciadas 
na declaração de privacidade.  
 
 
2. Revogação de consentimentos/objeção à receção de  publicidade 
 
(1) O consentimento para a recolha, processamento, armazenamento e utilização dos dados 
pessoais através das áreas protegidas por login “Mein Arbeitsplatz” em conformidade com esta 
declaração de privacidade pode ser revogado a qualquer momento com efeito futuro através de 
e-mail para login@schueco.com ou através de comunicação escrita para a Schüco Portugal, 
Unipessoal, Lda, Av. D. João II nr. 20 R/C Dto, Edifício Nascente - Parque das Nações, 1990-095 
Lisboa, Portugal. 
 
(2) Naturalmente, poderá opor-se, a qualquer momento, ao processamento dos seus dados 
pessoais para outros fins publicitários (contacto por e-mail, telefone, via postal). Pode informar-
nos da sua objeção à receção de publicidade através dos dados de contacto indicados no ponto 
2 (1).  
 
(3) Todos os pedidos de informação, questões ou objeções relativamente ao processamento dos 
dados devem ser endereçados por e-mail para: login@schueco.com ou para a Schüco Portugal, 
Unipessoal, Lda, Av. D. João II nr. 20 R/C Dto, Edifício Nascente - Parque das Nações, 1990-095 
Lisboa, Portugal.  
 
 
3. Eliminação de dados pessoais  
 
Os dados pessoais são eliminados desde que nenhuns deveres de conservação estipulados por 
lei se oponham ao mesmo, se tiver sido feito valer um direito de eliminação, se o 
armazenamento dos dados já não for necessário para a finalidade prevista, ou se o 
armazenamento não for permitido por outros motivos jurídicos.  
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4. Dados pessoais 
 
A Schüco cria um acesso protegido por palavra-passe em “Mein Arbeitsplatz” para todos os 
utilizadores que se registem em www.schueco.de ou nos websites Schüco dos respetivos países 
em “Mein Arbeitsplatz”. O direito de acesso aos dados pessoais fica exclusivamente reservado 
ao próprio utilizador registado, bem como ao administrador indicado (desde que este esteja 
previsto num serviço), bem como ao utilizador eventualmente indicado pelo administrador, para o 
qual o administrador criou uma autorização em nome de e com poderes conferidos pela sua 
entidade adjudicante.  
 
Todos os utilizadores comprometem-se a tratar os seus dados de acesso pessoais com a 
máxima confidencialidade e a não divulgar os mesmos a terceiros, mesmo se estes trabalharem 
na entidade adjudicante. O administrador tem ainda o dever de tratar os dados dos utilizadores, 
aos quais tem acesso, com a máxima confidencialidade e de não divulgar os mesmos a 
terceiros. 
 
 
5. Recolha, processamento e utilização  
 
(1) A Schüco processa ou utiliza dados pessoais para fins operacionais das áreas protegidas por 
login “Mein Arbeitsplatz” da forma descrita de seguida.  
 
Para que seja criado um acesso em “Mein Arbeitsplatz”, são recolhidos os seguintes dados 
obrigatórios. Se estes dados não forem indicados não é possível criar um acesso para a 
respetiva entidade adjudicante ou utilizador. 
 
- Dados da entidade adjudicante (empresa) eventualmente por parte do administrador, desde 

que este esteja previsto num serviço, ou do utilizador  
- Dados de morada da entidade adjudicante/utilizador 
- Forma de tratamento do administrador (desde que este esteja previsto num serviço) 
- Nome e apelido do administrador (desde que este esteja previsto num serviço) 
- Endereço de e-mail do administrador (desde que este esteja previsto num serviço) 
- Eventualmente, indicação de outros colaboradores da entidade adjudicante como utilizadores  
- Eventualmente, forma de tratamento do utilizador 
- Eventualmente, nome e apelido do utilizador  
- Eventualmente, endereço de e-mail do utilizador  
- Endereço IP 
 
(2) Tanto o administrador (desde que este esteja previsto num serviço) como eventualmente 
também o/os utilizadores tem/têm de consentir a recolha, o processamento e a utilização dos 
seus dados pessoais.  
 
Após o consentimento da utilização dos dados pessoais por parte do administrador (desde que 
este esteja previsto num serviço) e do utilizador, o registo é concluído com a ajuda do chamado 
processo de dupla opção de inclusão. Ou seja, o registo só fica concluído quando o 
administrador (desde que este esteja previsto num serviço) autorizado pela entidade adjudicante 
e o utilizador tiverem confirmado o e-mail de confirmação enviado para esta finalidade, clicando 
no link contido no mesmo.  
 
Se esta confirmação não ocorrer num período de 48 horas, o registo da entidade adjudicante é 
automaticamente apagado da base de dados. 
 
(3) Aquando da utilização das áreas protegidas por login “Mein Arbeitsplatz”, são armazenados 
os dados necessários para a utilização.  
 
Se a entidade adjudicante pretender alterar o administrador ou os dados do utilizador, existe um 
formulário para esse fim, que pode ser solicitado por e-mail através do endereço 
mydata@schueco.com. Uma cópia do pedido de alteração é enviada para o endereço de e-mail 
do administrador e para o endereço de e-mail do utilizador.  
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(4) Aquando da utilização das áreas protegidas por login “Mein Arbeitsplatz” é possível tornar 
acessíveis os dados pessoais indicados em conformidade com a utilização da aplicação ou, 
eventualmente, de outros utilizadores das áreas protegidas por login “Mein Arbeitsplatz”.  
 
(5) Em caso contacto das áreas protegidas por login “Mein Arbeitsplatz” através de e-mail ou 
através do formulário de contacto, o endereço de e-mail utilizado, bem como o nome e o seu 
número de telefone serão guardados, para responder a questões. 
 
 
6. Transferência de dados a terceiros 
 
(1) Os dados não são transferidos para terceiros, exceto se existir um dever jurídico (por ex. 
medidas de persecução penal). 
 
(2) A Schüco recorre parcialmente a prestadores de serviços externos para processar dados. 
Estes são cuidadosamente selecionados e contratados por escrito por parte da Schüco. Eles 
recebem instruções da Schüco e estão sujeitos a controlos regulares. Os prestadores de 
serviços não transferirão estes dados a terceiros.  
 
 
7. Rastreamento 
 
Com base no seu legítimo interesse, conforme o artigo 6 parágrafo. 1 alínea f) do RGPD, a 
Schüco utiliza outros cookies para a utilização das áreas protegidas por login do “Mein 
Arbeitsplatz”. A título complementar, remete-se para o ponto 4 (3) da declaração de privacidade 
geral. Para compreender como são utilizadas as áreas protegidas por login do “Mein 
Arbeitsplatz”, a Schüco analisa a hora do último login do utilizador, bem como o número de 
logins num período de quatro semanas.  
 
Data: julho 2019 


