
 

 

 
POLÍTICA DE PRIVACIDADE 

www.notil.pt 
 
Notil - Novidade e Utilidades Electrodomésticas, Lda., NIF 502456922, com sede na Zona 
Industrial de Lameiradas 4540-423 Arouca, garante e salvaguarda a proteção dos dados 
pessoais dos utilizadores deste website. 
 
O website e o seu conteúdo são propriedade de: 
 
Notil - Novidade e Utilidades Electrodomésticas, Lda 

 
Poderão entrar em contacto  connosco  no  domicílio  mencionado, ou ligando  para  o 
número de telefone 351256928080 (de Segunda-Feira a Sexta-Feira, em horário Laboral 
ou correio eletrónico para rgpddpo@pm.me. 
 
RESPONSÁVEL PELO TRATAMENTO DE DADOS E ENCARREGADO DA PROTEÇÃO 

DE DADOS 
 
O responsável pela recolha e tratamento dos seus dados pessoais será a Notil - 
Novidade e Utilidades Electrodomésticas, Lda que lhe presta o serviço ou fornece o 
produto e que nesse âmbito decide quais os dados recolhidos, meios de tratamento e 
finalidades para que os dados são usados. 
 

A Notil - Novidade e Utilidades Electrodomésticas, Lda. tem, também, um Encarregado 
da Proteção de Dados (Data Protection Officer ou DPO), que (i) monitoriza a 
conformidade do tratamento de dados com as normas aplicáveis, (ii) é um ponto de 
contacto com o Stakeholder para esclarecimento de questões relativas ao tratamento 
dos seus dados pela Notil - Novidade e Utilidades Electrodomésticas, Lda., (iii) coopera 
com a autoridade de controlo, (iv) presta informação e aconselha o responsável pelo 
tratamento ou o subcontratante sobre as suas obrigações no âmbito da privacidade e 
proteção de dados. 
 

A sua privacidade é importante para nós. Respeitamos a sua privacidade e estamos 
empenhados em protegê-la. Para melhor protegermos a sua privacidade, apresentamos 
esta comunicação explicando as nossas práticas de privacidade e as opções disponíveis 
para a forma como as suas informações são recolhidas e utilizadas. 
 

Na recolha e processamento dos dados pessoais recolhidos são inteiramente cumpridas 
as normas definidas na legislação comunitária e nacional em vigor, nomeadamente a Lei 
n.º 67/98, de 26 de outubro e o Regulamento (EU) 2016/679 do Parlamento Europeu e 
do Conselho, de 27 de abril de 2016. Os dados recolhidos destinam-se ao tratamento 
interno da informação e têm em vista a comercialização de produtos, prestação dos 
serviços anunciados e a contínua evolução da qualidade e da excelência nessa prestação. 
Quando e se expressamente autorizada pelos titulares, a Notil - Novidade e Utilidades 
Electrodomésticas, Lda poderá utilizar também os dados fornecidos para efeitos de 
comunicações de marketing. Em caso algum os dados por si fornecidos serão divulgados 
publicamente e apenas serão facultados a terceiros nos casos excecionais aqui previstos 
e sempre com o seu conhecimento. 
 



 

 

A utilização deste site implica, por si só, a recolha de alguns dados informáticos que são 
fornecidos automaticamente em cada acesso, conforme melhor descrição que faremos 
neste texto. Existem, também, várias áreas do sítio que requerem informações pessoais 
do utilizador para que possam ser acedidas, bem como alguns serviços que carecem 
dessas informações para que possam ser prestados. A solicitação de recolha desses dados 
é sempre feita de forma clara e inequívoca. 
 

Apresentamos de seguida a descrição do tipo de dados que recolhemos, o tratamento a 
que estão sujeitos e ainda a utilidade que representam para os serviços que prestamos. 
No final do texto poderá ainda consultar os direitos que lhe assistem quanto à informação, 
correção e eliminação de dados. 
 

DEFINIÇÕES 
 
A declaração de proteção de dados da Notil - Novidade e Utilidades Electrodomésticas, 
Lda. baseia-se nos termos utilizados pelo legislador europeu para a adoção do 
Regulamento Geral de Proteção de Dados (RGPD). A nossa declaração de proteção de 
dados deve ser legível e compreensível para o público em geral, bem como para os 
nossos clientes e parceiros de negócios. Para garantir isso, gostaríamos de explicar a 
terminologia usada. 
 
Nesta declaração de proteção de dados, utilizamos os seguintes termos: 
 
a) Dados pessoais 
Dados pessoais significa qualquer informação relativa a uma pessoa singular identificada 
ou identificável (“titular dos dados”). Uma pessoa singular identificável é aquela que 
pode ser identificada, direta ou indiretamente, em particular por referência a um 
identificador como um nome, um número de identificação, dados de localização, um 
identificador online ou a um ou mais fatores específicos da fisiologia, fisiologia e 
identidade genética, mental, económica, cultural ou social dessa pessoa. 
 
b) Titular de dados 
Entende-se por pessoa física identificada ou identificável, cujos dados pessoais são 
processados pelo responsável pelo tratamento. 
 
c) Tratamento 
Tratamento é qualquer operação ou conjunto de operações que são realizadas em dados 
pessoais ou em conjuntos de dados pessoais, seja ou não por meios automatizados, tais 
como recolha, registo, organização, estruturação, conservação, adaptação ou alteração, 
recuperação, consulta, uso, divulgação por transmissão, divulgação ou disponibilização 
de qualquer outra forma, alinhamento ou combinação, restrição, eliminação ou 
destruição. 
 
d) Limitação do tratamento 
Limitação do tratamento é a marcação de dados pessoais conservados com o objetivo 
de limitar seu tratamento no futuro. 
 
e) Definição de perfis 
Definição de perfis significa qualquer forma de tratamento automatizado de dados 
pessoais que consiste na utilização de dados pessoais para avaliar determinados aspetos 
pessoais relacionados com uma pessoa singular, em particular para analisar ou prever 



 

 

aspetos relativos ao desempenho dessa pessoa no trabalho, situação económica, saúde, 
preferências pessoais, interesses, confiabilidade, comportamento, localização ou 
movimentos. 
 
 
f) Pseudonimização 
A pseudonimização é o tratamento de dados pessoais de tal maneira que os dados 
pessoais não podem ser atribuídos a um indivíduo detentor de dados específico sem o 
uso de informações adicionais, desde que essas informações adicionais sejam mantidas 
separadamente e estejam sujeitas a medidas técnicas e organizacionais para garantir 
que os dados pessoais não são atribuídos a uma pessoa singular identificada ou 
identificável. 
 
g) Responsável pelo tratamento 
Responsável pelo tratamento é a pessoa singular ou coletiva, autoridade pública, agência 
ou outro organismo que, sozinho ou em conjunto com os outros, determina os fins e 
meios do tratamento de dados pessoais. 
 
h) Subcontratante 
Subcontratante é uma pessoa singular ou coletiva, autoridade pública, agência ou outro 
organismo que processa dados pessoais em nome do responsável pelo tratamento. 
 
i) Destinatário 
O destinatário é uma pessoa singular ou coletiva, autoridade pública, agência ou outro 
organismo, ao qual os dados pessoais são divulgados, sejam terceiros ou não. No 
entanto, as autoridades públicas que possam receber dados pessoais no âmbito de um 
inquérito específico em conformidade com a legislação da União ou do Estado-Membro 
não são consideradas destinatários. O tratamento desses dados por essas autoridades 
públicas deve estar em conformidade com as regras de proteção de dados aplicáveis, de 
acordo com os objetivos do tratamento. 
 
j) Terceiros 
Terceiros é uma pessoa singular ou coletiva, autoridade pública, agência ou organismo 
que não seja o titular dos dados, o responsável pelo tratamento, o subcontratante e as 
pessoas que, sob a autoridade direta do responsável pelo tratamento ou subcontratante, 
estão autorizados a processar dados pessoais. 
 
k) Consentimento 

Consentimento do titular dos dados é qualquer indicação dada livremente, específica, 
informada e inequívoca dos desejos do titular dos dados pelos quais ele ou ela, por uma 
declaração ou por uma ação afirmativa clara, fornece o seu acordo para o tratamento dos 
seus dados pessoais. 

 
1. Recolha de dados e informações gerais 
 
O site de Notil - Novidade e Utilidades Electrodomésticas, Lda. recolhe uma série de 
dados e informações gerais quando um sujeito de dados ou sistema automatizado acede 
ao site. Esses dados e informações gerais são guardados nos arquivos de registo do 
servidor. Entre os elementos recolhidos podem estar: 
 
(1) os tipos de navegadores e versões utilizadas 



 

 

(2) o sistema operativo utilizado pelo sistema de acesso 
(3) o site a partir do qual um sistema de acesso chega ao nosso site (os chamados 
referenciadores) 
(4) data e hora de acesso ao site da Internet 
(5) endereço de Internet (endereço IP) 
(6) provedor de acesso à Internet do sistema de acesso (ISP) 
(8) quaisquer outros dados e informações que podem ser usadas em caso de ataques 
aos nossos sistemas de tecnologia da informação. 
 
Ao utilizar estes dados e informações gerais, o site de Notil - Novidade e Utilidades 
Electrodomésticas, Lda. não tira quaisquer conclusões sobre o sujeito dos dados. 
 
Pelo contrário, esta informação é necessária para: 
(1) entregar ao utilizador o conteúdo do nosso site de forma correta 
(2) otimizar o conteúdo do nosso site, bem como a sua publicidade 
(3) garantir a viabilidade a longo prazo dos nossos sistemas de tecnologia da informação 
e tecnologia do site 
(4) fornecer às autoridades policiais as informações necessárias para o processo criminal 
em caso de um ciberataque. 
 

Portanto, Notil - Novidade e Utilidades Electrodomésticas, Lda. analisa dados e 
informações recolhidas de forma anónima, com o objetivo de aumentar a proteção de 
dados e segurança dos dados da nossa empresa e assegurar um ótimo nível de proteção 
para os dados pessoais que processamos. Os dados anónimos dos ficheiros de registo 
(log) do servidor são guardados separadamente de todos os dados pessoais fornecidos 
por um indivíduo detentor de dados. 
 
2. Que tipo de informações pessoais recolhemos? 

 
Eventualmente solicitamos informações de identificação pessoal quando solicita um 
contacto ou informação através de um dos nossos formulários web ou chat de 
conversação em tempo real. Você decide se deseja prosseguir com qualquer atividade 
que solicite informações pessoais. No entanto, se não quiser fornecer as informações 
pessoais solicitadas, poderá não conseguir concluir a transação. Da mesma forma, 
quando visita o nosso site, recolheremos informações conhecidas como “clickstreams” 
(browser, nome do domínio, etc.). Estas informações permitem-nos otimizar a navegação 
do site, a usabilidade e a acessibilidade, com a finalidade de melhorar a experiência do 
utilizador. 
 
 
3. Consentimento para a recolha e utilização de dados pessoais 

 
A utilização de alguns dos serviços do nosso sítio pressupõe o fornecimento de dados 
pessoais e tratamento dos mesmos. A Notil - Novidade e Utilidades Electrodomésticas, 
Lda só utilizará estes dados quando eles forem fornecidos pelos seus titulares, apenas 
para os efeitos que foram fornecidos e sempre mediante o consentimento dos seus 
titulares. Os dados fornecidos para efeito de aquisição de produtos e serviços da Notil - 
Novidade e Utilidades Electrodomésticas, Lda apenas serão partilhados com terceiros 
quando tal seja necessário para efeitos de cumprimento dos fornecimentos / serviços. 
Concretizamos de seguida os serviços referidos e o tipo de tratamento de dados efetuado: 
 



 

 

3.1. Envio de pedidos de informação 
 

Se pretender contactar a Notil - Novidade e Utilidades Electrodomésticas, Lda 
diretamente através do sítio da internet, deverá preencher o(s) formulário(s) 
disponibilizado para o efeito. Ser-lhe-ão solicitados alguns dados pessoais. A recolha 
destes dados visa fornecer as informações solicitadas acerca dos nossos produtos ou 
serviços. É também possível contactar a Notil - Novidade e Utilidades Electrodomésticas, 
Lda diretamente para o e-mail rgpddpo@pm.me ou para a morada indicada. 
 

3.2. Fornecimentos de Produtos e Serviços 
 

A fim de cumprir com os serviços da Notil - Novidade e Utilidades Electrodomésticas, Lda, 
as suas informações pessoais podem ser transferidas a fornecedores externos 
subcontratados para nos fornecerem determinados serviços. Em todos os casos em que 
se verifique esta necessidade, os dados fornecidos serão apenas os estritamente 
necessários para o cumprimento da atividade concreta a realizar. Exigimos a tais 
fornecedores subcontratados que mantenham as informações pessoais dos nossos 
clientes seguras e confidenciais e que usem as informações exclusivamente em nome da 
Notil - Novidade e Utilidades Electrodomésticas, Lda. 
 
 

4. Partilha de dados 
 

Além da Notil - Novidade e Utilidades Electrodomésticas, Lda e para os efeitos acima 
descritos, não vendemos, trocamos ou transferimos a terceiros as suas informações 
pessoais, sob forma alguma. 
 
 

5. Segurança 
 

Para garantir a segurança das suas informações pessoais, estabelecemos uma série de 
medidas de segurança técnicas e organizacionais para proteger os dados pessoais 
recolhidos contra a manipulação inadvertida ou intencional, perda ou destruição e contra 
o acesso por pessoas não autorizadas. As nossas medidas de segurança são 
constantemente aperfeiçoadas, acompanhando o progresso tecnológico. As suas 
informações pessoais são guardadas em redes seguras, que apenas podem ser acedidas 
por um limitado número de pessoas que detêm direitos de acesso especiais e se 
comprometem a respeitar e manter a natureza confidencial de tais informações. No 
entanto, declinaremos qualquer responsabilidade quando esses atos resultarem de 
condutas criminosas ou ilícitas, caso em que a responsabilidade deverá ser assacada aos 
respetivos agentes. 
 
 
 
6. Cookies 
 
O website da Notil - Novidade e Utilidades Electrodomésticas, Lda utiliza a tecnologia 
amplamente conhecida na indústria como “cookies” para controlo da sessão na memória 
do seu navegador. Estes dados não contêm referências de carácter pessoal. Um cookie 
é um ficheiro de texto único que um Website envia para o software do seu navegador 
(browser). Os cookies permitem que um Website personalize as informações que lhe são 



 

 

apresentadas, com base nas suas preferências de navegação. Poderemos usar cookies 
para personalizar as suas páginas ou para se “recordar” de si quando registar produtos 
ou serviços. Se não desejar que instalemos cookies no seu navegador (browser), poderá 
definir o mesmo para rejeitar cookies. A rejeição de cookies poderá afetar a sua 
capacidade de utilizar alguns dos serviços no nosso website. Veja mais informações 
abaixo em Política de Cookies. 
 
Conheça detalhadamente a nossa Política de Cookies mais abaixo. 
 

 
 
7. Ligações para sites externos 
 

A nossa Política de Privacidade e de Proteção de Dados Pessoais aplica-se exclusivamente 
ao nosso website – www.notil.pt. No entanto, este site na internet contém ligações a 
websites de informações de produtos, parceiros e fornecedores. A ligação a esses 
websites pressupõe sempre um clique do utilizador no respetivo link, nunca sendo a 
ligação automática. As páginas neste website podem também incluir conteúdo 
incorporado (por exemplo: vídeos do youtube, imagens, artigos, links para facebook, 
links para twitter etc.). O conteúdo incorporado de outros websites comporta-se tal como 
se o utilizador visitasse esses websites. 
É absolutamente impossível à Notil - Novidade e Utilidades Electrodomésticas, Lda 
garantir que as práticas dos nossos colaboradores, parceiros e fornecedores quanto à 
proteção de dados estão conforme a lei e as nossas exigências éticas. Assim, a Notil - 
Novidade e Utilidades Electrodomésticas, Lda não poderá ser responsabilizada pelo 
conteúdo ou política de privacidade dos sítios externos, sendo exclusivamente da 
responsabilidade dos seus proprietários qualquer dano ou ilícito que a consulta desses 
sítios possa causar. 
 
8. Período de conservação dos dados 
 

O período de tempo durante o qual os dados pessoais são armazenados e conservados 
varia de acordo com a finalidade para a qual a informação é tratada. Efetivamente, 
existem requisitos legais que obrigam a conservar os dados por um período de tempo 
mínimo. Assim, e sempre que não exista uma exigência legal específica, os dados serão 
armazenados e conservados apenas pelo período mínimo necessário para a prossecução 
das finalidades que motivaram a sua recolha ou o seu posterior tratamento, nos termos 
definidos na lei. Os dados recolhidos durante processos de encomenda de produtos ou de 
serviços, por exemplo, manter-se-ão conservados durante o período de tempo exigido 
pela lei, nomeadamente para efeitos fiscais/contabilísticos e para efeito de salvaguarda 
de garantias e responsabilidades contratuais. 
 
9. Direito de oposição, informação, acesso, portabilidade, retificação e 
eliminação de dados 
 

Nos termos da lei, reconhecemos inteiramente o seu direito a aceder e verificar qualquer 
dado relativo a si mesmo, assim como o direito de exigir a respetiva correção ou 
eliminação e ainda o direito de anular o seu consentimento para utilização futura. Em 
alguns dos serviços deste sítio, caso seja um utilizador registado, é possível a verificação 
dos dados on-line, bem como a eliminação ou modificação dos dados diretamente pelo 
seu titular. Para proteger a sua privacidade e segurança, tomaremos as medidas 



 

 

razoáveis para verificar a sua identidade, antes de conceder acesso ou efetuar correções. 
Se tiver dificuldades em alterar ou apagar as suas informações pessoais, poderá 
contactar-nos para obter assistência. 
 

O titular dos dados tem o direito de se opor, em qualquer altura, a que os seus dados 
pessoais sejam objeto de tratamento, nomeadamente para efeitos de marketing direto 
ou qualquer outra forma de prospeção. Poderá cancelar a subscrição das comunicações 
de marketing a todo o tempo, bastando, para o efeito, enviar-nos um e-mail com essa 
solicitação ou seguir as indicações nesse sentido presentes no final de cada comunicação. 
 
 
10. Os Seus Direitos 
 

Sempre que aplicável, pode deter os seguintes direitos sobre as suas informações 
pessoais: 
 
a) Direito de confirmação 
Cada titular de dados tem o direito conferido pelo legislador europeu de obter do 
responsável pelo tratamento a confirmação de que os dados pessoais que lhe digam 
respeito estão, ou não, a ser processados. Se um titular de dados desejar usufruir 
desse direito de confirmação, ele poderá, a qualquer momento, entrar em contato as 
pessoas responsáveis pelo controlo dos dados na empresa. 
 
b) Direito de acesso 
Cada titular de dados tem o direito, conferido pelo legislador europeu, de obter do 
responsável pelo tratamento informações gratuitas sobre os seus dados pessoais 
conservados a qualquer momento e uma cópia dessas informações. Além disso, as 
diretivas e os regulamentos europeus concedem ao titular dos dados o acesso às 
seguintes informações: 
 

 os propósitos do tratamento; 
 as categorias de dados pessoais em causa; 
 os destinatários ou categorias de destinatários a quem os dados pessoais 

foram ou serão divulgados, em especial os destinatários em países terceiros ou 
organizações internacionais; 

 sempre que possível, o período previsto para o qual os dados pessoais serão 
conservados ou, se não for possível, os critérios utilizados para determinar 
esse período; 

 a existência do direito de solicitar ao responsável pelo tratamento a rectificação 
ou eliminação de dados pessoais, ou a restrição do tratamento de dados 
pessoais relativos à pessoa em causa, ou de se opor a esse tratamento; 

 a existência do direito de apresentar queixa junto de uma autoridade de 
supervisão; 

 quando os dados pessoais não são recolhidos directamente do titular dos 
dados, qualquer informação disponível quanto à sua origem; 

 a existência de decisões automatizadas, incluindo a definição de perfis, 
referidas nos nºs 1 e 4 do artigo 22º do RGPD e, pelo menos nesses casos, 
informações significativas sobre a lógica em causa, bem como a importância e 
as consequências previstas do tratamento para o titular dos dados. 
 

 



 

 

Além disso, o titular dos dados tem o direito de obter informações sobre se os dados 
pessoais são transferidos para um país terceiro ou para uma organização internacional. 
Se for esse o caso, o titular dos dados terá o direito de ser informado das garantias 
adequadas relacionadas com a transferência. 
 
Se um titular de dados desejar usufruir desse direito de acesso, ele poderá, a qualquer 
momento, entrar em contato para: rgpddpo@pm.me 
 
c) Direito à retificação 
Cada titular de dados tem o direito conferido pelo legislador europeu de obter do 
responsável pelo tratamento, sem demora injustificada, a retificação de dados pessoais 
incorretos que lhe digam respeito. Tendo em conta os fins do tratamento, o titular dos 
dados tem o direito de preencher os dados pessoais incompletos, incluindo através de 
uma declaração suplementar. 
 
Se um titular de dados desejar exercer este direito de retificação, ele poderá, a 
qualquer momento, entrar em contato para: rgpddpo@pm.me 
 
d) Direito de apagar (direito de ser esquecido) 
Cada titular de dados tem o direito conferido pelo legislador europeu de obter do 
responsável pelo tratamento o apagamento de dados pessoais que lhe digam respeito 
sem demoras injustificadas e o responsável pelo tratamento tem a obrigação de apagar 
os dados pessoais, sem demora injustificada, se ocorrer um dos seguintes motivos: 
 

 Os dados pessoais não são mais necessários em relação aos fins para os quais 
foram recolhidos ou foram processados de outra forma. 

 O titular dos dados retira o consentimento no qual o tratamento se baseia, nos 
termos do artigo 6.º, n.º 1, alínea a), do RGPD, ou do artigo 9.º, n.º 2, alínea 
a), do RGPD e quando não existe outro fundamento jurídico para o tratamento. 

 O titular dos dados se opõe ao tratamento nos termos do artigo 21.º, n.º 1, do 
RGPD e não existem razões legítimas para o tratamento, ou a pessoa em causa 
se opõe ao tratamento nos termos do artigo 21.º, n.º 2, do RGPD. 

 Os dados pessoais foram processados ilegalmente. 
 Os dados pessoais devem ser apagados para cumprimento de uma obrigação 

legal na legislação da União ou dos Estados-Membros à qual o responsável pelo 
tratamento está sujeito. 

 Os dados pessoais foram recolhidos em relação à oferta de serviços da 
sociedade da informação referidos no artigo 8.º, n.º 1, do RGPD. 

    Se uma das razões acima mencionadas se aplica, e um titular de dados deseja 
solicitar o apagamento de dados pessoais conservados pela Notil - Novidade e 
Utilidades Electrodomésticas, Lda, ele ou ela pode, a qualquer momento, entrar em 
contato para: rgpddpo@pm.me . 
 
Se o responsável pelo tratamento tiver tornado públicos os dados pessoais e for 
obrigado, nos termos do n.º 1 do artigo 17.º, a apagar os dados pessoais, o 
responsável pelo tratamento, tendo em conta a tecnologia disponível e o custo da 
execução, tomará medidas razoáveis, incluindo medidas técnicas, para informar outras 
entidades que processam os dados pessoais que o titular dos dados solicitou a 
eliminação, desde que o tratamento não seja necessário. 
 



 

 

e) Direito de oposição ao tratamento 
Cada titular de dados tem o direito, conferido pelo legislador europeu, de obter do 
responsável pelo tratamento a oposição ao tratamento sempre que se verifique uma 
das seguintes situações: 
 

 A precisão dos dados pessoais é contestada pelo titular dos dados, durante um 
período que permite ao responsável verificar a exatidão dos dados pessoais. 

 
 O tratamento é ilegal e o titular dos dados se opõe ao apagamento dos dados 

pessoais e solicita, em vez disso, a restrição de seu uso. 
 

 O responsável pelo tratamento não precisa mais dos dados pessoais para fins de 
tratamento, mas eles são requeridos pelo titular dos dados para o 
estabelecimento, exercício ou defesa de reivindicações legais. 

 
 O titular dos dados opôs-se ao tratamento nos termos do artigo 21.º, n.º 1, do 

RGPD, na pendência da verificação da questão de saber se os fundamentos 
legítimos do responsável pelo tratamento prevalecem sobre os do titular dos 
dados. 

 
Se uma das condições acima mencionadas for satisfeita, e um titular de dados desejar 
solicitar a oposição de tratamento de dados pessoais conservados por Notil - Novidade e 
Utilidades Electrodomésticas, Lda., poderá, a qualquer momento, entrar em contato 
para: rgpddpo@pm.me. 
 
f) Direito à portabilidade de dados 
Cada titular de dados tem o direito, conferido pelo legislador europeu, de receber os 
seus dados pessoais, fornecidos a um responsável pelo tratamento, num formato 
estruturado, habitualmente utilizado e legível por máquina. Tem o direito de transmitir 
esses dados a outro responsável por tratamento, sem obstruções do responsável pelo 
tratamento ao qual os dados pessoais foram fornecidos, desde que o tratamento se 
baseie no consentimento previsto no artigo 6.º, n.º 1, alínea a). o RGPD ou a alínea a) 
do no 2 do artigo 9.o do RGPD, ou num contrato nos termos do artigo 6.o, no 1, alínea 
b), do RGPD, e o tratamento é efetuado por meios automatizados. 
 
Além disso, ao exercer o seu direito à portabilidade de dados nos termos do artigo 20.º, 
n.º 1, do RGPD, o titular dos dados tem o direito de transmitir dados pessoais 
diretamente de um responsável de tratamento para outro, sempre que tecnicamente 
possível e, quando o faça, não afete os direitos e liberdades de outros. 
 
A fim de reivindicar o direito à portabilidade de dados, o titular dos dados pode, a 
qualquer momento, contactar para: rgpddpo@pm.me. 
 
g) Direito de oposição 
Cada titular de dados tem o direito de se opor, a qualquer momento, por motivos 
relacionados com a sua situação particular, ao tratamento de dados pessoais que lhe 
digam respeito, baseado nas alíneas e) ou f ) do artigo 6.º, n.º 1, do RGPD. Isto 
também se aplica à criação de perfis com base nessas disposições. 
 
 



 

 

Notil - Novidade e Utilidades Electrodomésticas, Lda. deixará de processar os dados 
pessoais em caso de oposição, a menos que seja possível demonstrar razões legítimas 
para o tratamento que se sobreponham aos interesses, direitos e liberdades do titular 
dos dados, ou para o estabelecimento, exercício ou defesa de ações judiciais. 

 
Além disso, o titular dos dados tem o direito, por motivos relacionados com a sua 
situação particular, de se opor ao tratamento de dados pessoais relativos a fins de 
investigação científica ou histórica, ou para fins estatísticos, nos termos do n.º 1 do 
artigo 89.º do RGPD, a menos que o tratamento seja necessário para o desempenho de 
uma tarefa por razões de interesse público. 
 
A fim de exercer o direito de oposição, o titular dos dados pode contactar 
para:rgpddpo@pm.me. Além disso, a pessoa em causa é livre no contexto da utilização 
dos serviços da sociedade da informação e, não obstante a Diretiva 2002 / 58 / EC, 
para usar seu direito de contestar por meios automatizados e usando especificações 
técnicas. 
 
h) Tomada de decisão individual automatizada, incluindo definição de perfis 
Cada titular de dados tem o direito que o legislador europeu concede de não ser objeto 
de uma decisão baseada exclusivamente no tratamento automatizado, incluindo a 
definição de perfis, desde que a decisão (1) não envolva os dados necessários para 
celebrar ou executar um contrato entre o titular dos dados e um responsável pelo 
tratamento de dados ou (2) não estiver autorizado pela legislação da União ou do 
Estado-Membro a que o responsável esteja sujeito ou (3) não se baseia no 
consentimento explícito da pessoa em causa. 
 
Se os dados (1) forem necessários para a celebração ou execução de um contrato entre 
o titular dos dados e um responsável pelo tratamento de dados ou (2) se basear no 
consentimento explícito do titular dos dados, Notil - Novidade e Utilidades 
Electrodomésticas, Lda. implementará medidas adequadas para salvaguardar os direitos 
e liberdades da pessoa em causa e os seus legítimos interesses, pelo menos o direito de 
obter intervenção humana por parte do responsável pelo tratamento, para expressar o 
seu ponto de vista e contestar a decisão. 
 
Se o titular dos dados desejar exercer os direitos relativos à tomada de decisão 
individual automatizada, poderá, a qualquer momento para :rgpddpo@pm.me. 
 
i) Direito de retirar o consentimento de proteção de dados 
Cada titular de dados terá o direito, que o legislador europeu concede, de retirar o seu 
consentimento para o tratamento dos seus dados pessoais a qualquer momento. 
 
Se o titular dos dados desejar exercer o direito de retirar o consentimento, pode, a 
qualquer momento, contactar para: rgpddpo@pm.me. 
 

Durante quanto tempo conservamos as suas informações 
 
Esforçamo-nos por conservar as suas informações o tempo necessário para os nossos 
interesses legítimos de negócios ou por motivos jurídicos. Eliminá-las-emos 
posteriormente de forma segura. Se deseja que eliminemos as suas informações, 
contacte-nos através de rgpddpo@pm.me . 



 

 

 
11. Responsável pelo tratamento 
 

O responsável pelo tratamento dos dados pessoais recolhidos neste sítio é a empresa 
Notil - Novidade e Utilidades Electrodomésticas, Lda, com sede na Zona Industrial de 
Lameiradas 4540-423 Arouca. Poderá contactar a Notil - Novidade e Utilidades 
Electrodomésticas, Lda na morada indicada, através do telefone 351256928080 ou ainda 
do e-mail rgpddpo@pm.me. 
 
12. Direito de queixa/reclamação 
 

Se necessita de apresentar uma reclamação acerca do nosso tratamento das suas 
informações pessoais, contacte-nos diretamente para rgpddpo@pm.me  . Se não está 
satisfeito com a forma como processamos a sua reclamação, pode contactar a Autoridade 
Nacional de Proteção de Dados (Comissão Nacional de Proteção de Dados), se 
aplicável. Comissão Nacional de Proteção de Dados: https://www.cnpd.pt/   Tel. +351 21 
392 84 00, Fax +351 21 397 68 32. 
 
 
 
13. Alterações à nossa Política de Privacidade e de Proteção de Dados 
 

No futuro, poderemos optar por modificar ou atualizar esta política, quer devido a 
alterações na legislação, quer por forma a abranger novos desenvolvimentos da Internet. 
Assim sendo, reservamo-nos o direito de efetuar quaisquer alterações nesse sentido e 
solicitamos que visite esta página regularmente, uma vez que tais alterações poderão 
afetá-lo enquanto visitante do nosso website. 
 
14. Propriedade Intelectual e Industrial 

 
Este website é propriedade de Notil - Novidade e Utilidades Electrodomésticas, Lda 
 
A denominação, o desenho e os logótipos que compõem este website são marcas 
devidamente registadas. O seu uso indevido poderá ser sancionado de conformidade 
com a legislação vigente. 
 
Os direitos de propriedade intelectual e marcas de terceiros estão destacados e o 
utilizador deverá respeitá-los em qualquer caso. 
 
É proibido reproduzir, comunicar publicamente, distribuir, ceder ou transmitir, 
modificar ou suprimir a informação, conteúdo ou advertências do website, salvo 
autorização prévia, expressa e escrita de Notil - Novidade e Utilidades Electrodomésticas, 
Lda. 
 
POLÍTICA DE COOKIES 
 

1. O que são cookies? 
Os cookies são ficheiros que têm pequenos fragmentos de informação que é descarregada 
do seu dispositivo quando visita um website. No site da Notil - Novidade e Utilidades 
Electrodomésticas, Lda são utilizados diversos cookies. Esses cookies são utilizados para 
distingui-lo de outros utilizadores dos nossos sites, sem, no entanto, guardar qualquer 
informação pessoalmente identificável. Nenhum dos nossos cookies armazena qualquer 



 

 

informação pessoal dos utilizadores, como o seu nome ou endereço. Por favor, esteja 
ciente de que a restrição de cookies pode ter impacto sobre a funcionalidade do nosso 
site. 
 

2. Para que servem os cookies? 
Ajudam o site a memorizar informações sobre a sua visita, como o seu idioma preferido 
e outras definições. Isto pode facilitar a sua próxima visita e tornar o site mais útil para 
si. Os cookies desempenham um papel importante. Sem eles, utilizar a Web seria uma 
experiência muito mais frustrante. Os cookies aumentam a eficiência da navegação nos 
websites. Com certeza já adicionou um artigo num carrinho de compras de uma loja 
online e, passados alguns dias, ao voltar ao site, verificou que o artigo ainda se 
encontrava no seu carrinho? Este é um dos exemplos de utilização de cookies. 
 

3. Porque utilizamos os cookies? 
A utilização de Cookies na internet é usual e não prejudica os computadores dos 
utilizadores. Os Cookies executam diversas funções, quer de ordem puramente funcional 
da plataforma do site, quer para auxiliar os responsáveis do website a perceber o modo 
como este é utilizado. Utilizamos também cookies oriundos do Google Analytics, que nos 
permitem reconhecer e contar o número de visitantes e perceber como se movem 
enquanto navegam no site. Isso ajuda-nos a melhorar a forma como o nosso site 
funciona, por exemplo, ao assegurar que os utilizadores encontram facilmente o que 
procuram. 
 
4. Validade da política de cookies 
A política de cookies descrita neste documento é aplicável para aos seguintes domínios: 
 
Domínio Site 
www.notil.pt Site Principal de : Notil - Novidade e 

Utilidades Electrodomésticas, Lda 
a). Esta política de cookies é aplicada para este site. 
 
 
 

 
5. Os nossos cookies 
Na tabela abaixo pode encontrar mais informação acerca dos vários cookies que usamos 
e do propósito de cada um: 
 

Tipo de Cookie Finalidade 
Cookies estritamente necessários Permitem que navegue no website e 

utilize as suas aplicações. Sem estes 
cookies, os serviços que tenha requerido 
não podem ser prestados. 

Cookies analíticos São utilizados anonimamente para 
efeitos de criação e análise de 
estatísticas, no sentido de melhorar o 
funcionamento do website. 

Cookies de funcionalidade Guardam as preferências do utilizador 
relativamente à utilização do site, de 
forma que não seja necessário voltar a 
configurar o site cada vez que o visita. 



 

 

  
6. Cookies de plataformas e sites externos 
Como forma de suporte à nossa publicação de conteúdos, por vezes são incluídos fotos 
e conteúdos vídeo de outros websites, como o Youtube, por exemplo. Ao visitar 
publicações com conteúdos como os atrás mencionados, poderão ser criados cookies 
destes websites. A Notil - Novidade e Utilidades Electrodomésticas, Lda não tem qualquer 
controlo na disseminação destes cookies. 
 
7. Cookies criados por ferramentas de partilha 
Gostaríamos de alertar para o facto de que alguns dos nossos sites têm incluídos botões 
de “partilha”, que permitem aos utilizadores partilhar facilmente artigos através de 
diversas redes sociais. Estes sites podem definir cookies quando utilizam este tipo de 
funcionalidades. A Notil - Novidade e Utilidades Electrodomésticas, Lda não tem qualquer 
controlo na disseminação destes cookies. 
 
8. Desativar cookies 
Poderá bloquear a criação de cookies ativando uma definição no seu browser que lhe 
permitirá recusar a criação de alguns ou todos os cookies. Abaixo encontrará links para 
páginas de ajuda dos principais navegadores de internet. No entanto se bloquear todos 
os cookies (incluindo cookies de sessão) poderá não conseguir aceder a algumas partes 
do nosso site. 
 

 Internet Explorer : 
http://windows.microsoft.com/pt-PT/windows7/How-to-manage-cookies-in-
Internet-Explorer-9 
 

 Firefox : 
http://support.mozilla.org/pt-PT/kb/Cookies - 
Portugu%C3%AAs?redirectlocale=en-US&redirectslug=Cookies 
 

 Chrome : 
http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=pt&answer=95647 
 

 Safari : 
http://support.apple.com/kb/HT1677?viewlocale=pt_PT 
 

 Opera : 
http://help.opera.com/Windows/9.50/pt/cookies.html 
 

 Blackberry : 
http://docs.blackberry.com/pt-
br/smartphone_users/deliverables/25321/Turn_off_cookies_in_the_browser_60_1
072866_11.jsp 
 

 Android : 
https://support.google.com/android/?hl=en 
 

 Safari iOS : 
http://support.apple.com/kb/HT1677?viewlocale=pt_PT 
 



 

 

 Windows Mobile: 
: http://www.windowsphone.com/pt-pt/how-to/wp7/web/changing-privacy-and-
other-browser-settings 

 
 
Informação da proteção de dados sobre a aplicação e uso do Google Analytics. 
 
O Google Analytics é um serviço de análise da web. Web analytics é a recolha e análise 
de dados sobre o comportamento dos visitantes dos sites. Um serviço de análise da Web 
recolhe dados sobre o site a partir do qual uma pessoa chegou (o chamado 
referenciador), quais páginas visitadas ou com que frequência e por quanto tempo uma 
página foi visualizada. A análise da Web é usada principalmente para a otimização de 
um site e para realizar uma análise de custo-benefício da publicidade na Internet. 
 
A operadora do componente Google Analytics é a Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, 
Mountain View, CA 94043-1351, Estados Unidos. 
 
O objetivo do componente do Google Analytics é analisar o tráfego no nosso site. O 
Google usa os dados e informações recolhidas, entre outras, para avaliar o uso de nosso 
site e fornecer relatórios online que mostram a atividade no nosso site e para fornecer 
outros serviços relacionados. 
 
O Google Analytics coloca um cookie no sistema de tecnologia da informação do titular 
dos dados. A definição de cookies é explicada acima. Com a configuração do cookie, o 
Google está habilitado para analisar o uso do nosso site. Durante o curso deste 
procedimento técnico, a empresa Google adquire conhecimento de informações 
pessoais, como o endereço IP do titular dos dados, que serve ao Google, entre outras 
coisas, para entender a origem dos visitantes e cliques e, subsequentemente, criar 
acordos de comissão. 
 
O cookie é usado para guardar informações pessoais, como o tempo de acesso, a 
localização a partir da qual o acesso foi feito e a frequência de visitas de nosso site pelo 
titular dos dados. A cada visita ao nosso site da Internet, esses dados pessoais, incluindo 
o endereço IP do acesso à Internet utilizado pelo titular dos dados, serão transmitidos 
ao Google nos Estados Unidos da América. Esses dados pessoais são conservados pelo 
Google nos Estados Unidos da América. O Google pode passar esses dados pessoais 
recolhidos por meio do procedimento técnico para terceiros. 
 
O titular dos dados pode impedir a configuração de cookies através do nosso site a 
qualquer momento por meio de um ajuste correspondente no navegador da web usado 
e, assim, negar a configuração de cookies. Tal ajuste também impediria o Google 
Analytics de definir um cookie no sistema de tecnologia da informação do titular dos 
dados. Além disso, os cookies que já estão em uso pelo Google Analytics podem ser 
excluídos a qualquer momento por meio de um navegador da Web ou de outros 
programas de software. 
 
O titular dos dados tem a possibilidade de se opor a uma recolha de dados que são 
gerados pelo Google Analytics, que está relacionado com o uso deste site, bem como o 
tratamento desses dados pelo Google. Para isso, o titular de dados deve transferir um 
complemento extra ao navegador no link https://tools.google.com/dlpage/gaoptout e 
instalá-lo. Esse complemento extra indica ao Google Analytics, através de JavaScript, 



 

 

que qualquer dado e informação sobre as visitas de páginas da Internet não podem ser 
transmitidos ao Google Analytics. A instalação dos complementos extra do navegador é 
considerada uma oposição ao Google. Se o sistema de tecnologia da informação do 
titular dos dados for posteriormente excluído, formatado ou recém-instalado, o titular 
dos dados deverá reinstalar os complementos do navegador para desativar o Google 
Analytics. Se o complemento do navegador foi desinstalado pelo titular dos dados ou por 
qualquer outra pessoa que seja atribuível à sua esfera de competência ou esteja 
desativado, é possível executar a reinstalação ou reativação dos complementos extra do 
navegador.



 

 



 

 

 


