Política de Privacidade
Responsável pela recolha, tratamento e utilização de dados pessoais através da
utilização deste site:
Entidade responsável – BDRPHARMA, LDA
Morada – Estrada do Pau Queimado – Afonsoeiro – 2870-100 Montijo
Contacto - +351 964 311 623
Na BDRPHARMA tratamos os dados pessoais que nos sejam fornecidos. Só nos casos em
que o tenha consentido, os seus dados pessoais serão tratados com a finalidade de lhe
enviar comunicações comerciais sobre os nossos produtos, serviços, ofertas e conselhos
relacionados com os nossos produtos.
O tratamento dos seus dados com esta finalidade está legitimado pelo seu
consentimento. Lembramos que, em qualquer momento, poderá revogá-lo, enviando
um e-mail para rgpd@bdrpharma.pt .
No quadro das funcionalidades oferecidas através deste site, e sujeito às finalidades
previamente indicadas, serão tratados dados de identificação e de contacto, como
sejam o nome/apelidos, endereço de e-mail e o telefone.
A BDRPHARMA não divulgará os seus dados pessoais a terceiros, excepto em caso de
cumprimento de obrigações legais.
Adicionalmente, informamos que, para lhe oferecer os serviços que prestamos através
deste site, recorremos a outros prestadores de serviços, os quais poderão ter acesso aos
seus dados pessoais. Contudo, estes terceiros agirão sempre em nome da BDRPHARMA,
ou seja, de acordo com as nossas instruções e sob a nossa responsabilidade e em caso
algum poderão servir-se dos seus dados para fins próprios.
A BDRPHARMA conservará os seus dados pessoais durante o tempo necessário até
cumprir a finalidade para que foram recolhidos. Se os seus dados pessoais forem
utilizados para vários fins que nos obriguem a conservá-los durante diferentes prazos,
será aplicado o período de retenção mais longo.

Adicionalmente, os seus dados pessoais serão conservados enquanto não solicitar a
eliminação dos mesmos.
Os seus direitos como titular dos dados são:
- direito de acesso: poderá obter a confirmação de que os seus dados pessoais estão a
ser processados, bem como consultar os seus dados pessoais que estão a ser objecto de
tratamento.
- direito de rectificação: poderá alterar os seus dados pessoais quando estes estejam
incorrectos e completar aqueles que não estejam completos.
- direito de eliminação: poderá solicitar a eliminação dos seus dados pessoais quando,
por exemplo, estes dados já não sejam necessários para os fins para que foram
recolhidos.
- direito de oposição: poderá solicitar que os seus dados pessoais não sejam
processados, excepto se tal não for possível por razões legítimas imperiosas ou devido
ao exercício ou defesa de alguma reclamação.
- direito de limitação de tratamento: poderá solicitar a limitação no tratamento dos seus
dados, nos seguintes casos: enquanto se verificar a contestação da exactidão dos seus
dados; quando o tratamento é ilícito, se oponha à eliminação dos seus dados e solicite
a limitação do seu uso; quando os seus dados não precisam de ser processados, mas são
necessários para o exercício ou defesa de reclamações; quando se tenha oposto ao
tratamento dos seus dados para cumprimento de uma missão de interesse público ou
para satisfação de um interesse legítimo, enquanto se verifica se os motivos legítimos
para o tratamento prevalecem sobre os seus.
- direito de portabilidade: poderá receber, em formato electrónico, os dados pessoais
que nos forneceu e os obtidos através do site, bem como transmiti-los a outra entidade.
Poderá exercer estes direitos, contactando-nos por escrito com a referência “protecção
de dados”. Para exercer os seus direitos, deverá anexar uma cópia do seu documento
de identificação ou outro documento que comprove a sua identidade e indicar o direito
que deseja exercer.
O exercício destes direitos é gratuito.

Se considerar que os seus dados pessoais não foram tratados de acordo com a legislação
aplicável, poderá apresentar uma reclamação à Comissão Nacional de Proteção de
Dados através do seu site www.cnpd.pt.
POLÍTICA DE COOKIES
O que são os cookies?
Os cookies são ficheiros que guardam e recuperam informação sobre hábitos de navegação do
utilizador. A informação obtida está relacionada, por exemplo, com o número de páginas
visitadas, a língua e o local a partir do qual se acede, o número de novos utilizadores, a
frequência e reincidência das visitas, o tempo de duração da visita, o browser ou equipamento
a partir do qual se faz a visita ou se executa a aplicação.
Que tipo de cookies são usados neste site?
Os cookies utilizados são os seguintes:
De acordo com a entidade que os gere:
Cookies próprios: são enviados para o dispositivo terminal do utilizador a partir de um
dispositivo ou domínio gerido pelo próprio editor e a partir do qual o serviço solicitado pelo
utilizador é prestado.
Cookies de terceiros: são enviados para o dispositivo terminal do utilizador a partir de um
dispositivo ou domínio que não é gerido pelo editor, mas por outra entidade que processa os
dados obtidos através dos cookies.
De acordo com o período de tempo que permanecem activos:
Cookies de sessão: recolhem e armazenam dados enquanto o utilizador acede ao site.
Cookies persistentes: recolhem dados armazenados no terminal e são acedidos e tratados
durante o período de tempo definido.
De acordo com a sua finalidade:
Cookies técnicos: permitem a navegação através do site e o uso de diferentes serviços que
existam no mesmo como, por exemplo, controlar o tráfego e a comunicação de dados, realizar
o processo de compra de um pedido ou usar elementos de segurança durante a navegação.
Cookies de personalização: permitem ao utilizador aceder ao serviço com base em
características pré-definidas.
Cookies de análise: permitem o acompanhamento e a análise do comportamento dos
utilizadores (por exemplo, para medir a actividade da aplicação, elaborar perfis de utilizador,

etc., visando introduzir melhorias no serviço, de acordo com os dados de utilização dos
utilizadores).
Cookies publicitários: permitem gerir, de forma eficaz, os espaços publicitários incluídos no site,
com base em critérios como o conteúdo editado ou a frequência com que os anúncios são
exibidos.
Cookies de publicidade comportamental: permitem gerir, o mais eficazmente possível, os
espaços publicitários incluídos no site. Estes cookies armazenam informação sobre o
comportamento dos utilizadores, obtida através da observação continuada dos seus hábitos de
navegação, o que permite elaborar um perfil específico para exibir publicidade com base no
mesmo.
Como gerir os cookies?
Na janela de configuração dos cookies, o utilizador pode permitir, bloquear ou eliminar os
cookies instalados.
Por outro lado, a desactivação dos cookies pode modificar o funcionamento do site.
Consulte, por favor, as instruções e os manuais do seu dispositivo para mais informações. Se
bloquear o uso dos cookies no seu dispositivo, é possível que alguns serviços ou funcionalidades
do site não fiquem disponíveis.
Se aceitar os cookies do site e, mais tarde, desejar eliminar os cookies que configurámos,
consulte o menu de ajuda do seu browser para obter instruções sobre os passos a seguir.
Informação sobre a identificação dos cookies
A seguir, poderá ver a identificação dos terceiros que utilizam os cookies. Através de links que
facultamos, poderá aceder à informação sobre as suas respectivas políticas:
Analytics:
O Google Analytics rege-se pelas condições gerais do Google (acessíveis em http://
www.google.com/analytics/terms/pt.html) e pela política de privacidade do Google (acessível
em https://policies.google.com/privacy?hl=pt).
Actualização da política de cookies
Caso as características ou fins de utilização dos cookies do site sejam alterados, será informado
sobre essas alterações, a fim de obter novamente o seu consentimento.

