
             

POLÍTICA DE PRIVACIDADE  
 
 

Quem é o Responsável pelo Tratamento dos seus dados pessoais?  
  
Identidade: AZBIL TELSTAR TECHNOLOGIES, S.L.U./AZBIL TELSTAR, S.L.U. (“TELSTAR”) 
N.I.P.C.: B-63.797559/B-63.961.767 
Endereço postal: Avda. Font i Sagué, 55, Parc Científic i Tecnològic Orbital 40, 08227, 
Terrassa  
E-mail: mkt@telstar.com  
Telefone: +34 93-736.16.00 
  
Para que finalidade é que tratamos os seus dados pessoais? 
 
Tratamos as informações que o utilizador nos faculta para as finalidades seguintes: 

o Gerir os pedidos de informação efetuados através do Sítio Web.  
o Informar o utilizador sobre produtos, serviços e atividades da TELSTAR que possam 

ser do seu interesse. 
 
Por quanto tempo é que conservaremos os seus dados? 
 
Os dados pessoais serão conservados enquanto o utilizador não solicitar a sua eliminação para 
que a TELSTAR possa continuar a enviar boletins informativos de interesse. 
 
Qual é a legitimação para o tratamento dos seus dados? 
 
A base legal para o tratamento de dados é o consentimento do utilizador prestado mediante a 
aceitação da cláusula de tratamento de dados.  
 
O utilizador pode revogar o seu consentimento em qualquer momento, sem que isso afete de 
forma retroativa o tratamento de dados pessoais efetuado até esse momento.  
 
Nos formulários do Sítio Web será necessário que o utilizador preencha os campos 
assinalados como "obrigatórios". Se não forem facultados todos os dados pessoais exigidos 
pela TELSTAR, isso poderá implicar um atendimento incompleto do pedido efetuado.  
 
O utilizador deverá comunicar à TELSTAR os seus dados pessoais atuais, para que as 
informações contidas nos seus ficheiros estejam atualizadas e sem erros. 
 
A que destinatários é que os seus dados serão comunicados? 
 
Os dados poderão ser comunicados a outras empresas do Grupo TELSTAR (também de fora 
da União Europeia) para fins administrativos internos, em conformidade com as cláusulas 
contratuais tipo adotadas pela Comissão. 
 
 
Quais são os seus direitos quando nos faculta os seus dados pessoais? 
 
O utilizador pode exercer o seu direito de acesso aos dados pessoais, assim como solicitar a 
retificação dos dados inexatos ou, se for caso disso, solicitar a sua eliminação quando os 
dados já não forem necessários para os fins para os quais foram recolhidos. Também poderá 
solicitar a limitação, portabilidade e oposição ao tratamento dos seus dados, em determinadas 
circunstâncias e por motivos relacionados com a sua situação particular.  
 
O utilizador poderá exercer os direitos anteriormente referidos, nos termos e condições 
previstos na legislação em vigor, na sede social da TELSTAR ou solicitá-lo mediante o envio de 
um e-mail para mkt@telstar.com.  
 
Caso não obtenha uma resposta satisfatória e deseje formular uma reclamação ou obter mais 
informações relativamente a qualquer um destes direitos, pode-se dirigir à Agência Espanhola 
de Proteção de Dados (www.aepd.es - C/ Jorge Juan, 6 de Madrid). 
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