Informação legal
A URO, VEHICULOS ESPECIALES, S.A., no cumprimento da Lei 34/2002, de 11 de julho,
relativa aos serviços das sociedades da informação e comércio eletrónico, informa o utilizador
sobre o seguinte:
•
•
•
•
•

A denominação social é URO, VEHICULOS ESPECIALES, S.A. (adiante designada
UROVESA).
O NIF da empresa é o A15047863
A empresa está sediada em Polígono Industrial del Tambre - Vía Edison 17, 15890
Santiago de Compostela (A Coruña)
O contacto telefónico é o (+34) 981 580 322
A empresa está matriculada no Registo Comercial da Coruña, Volume 842, Secção
Geral Fólio 1, Folha C-1492

PROTEÇÃO DE DADOS PESSOAIS
Os dados pessoais vinculados a este Web site respeitam as exigências do Regulamento (UE)
2016/679 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 27 de abril de 2016, relativo à proteção
das pessoas singulares no que diz respeito ao tratamento de dados pessoais e à livre
circulação desses dados e restante legislação e regulamentação em vigor em matéria de
proteção de dados.

Quem é o responsável pelo tratamento?
URO, VEHICULOS ESPECIALES, S.A (adiante designada UROVESA).
CIF: A15047863
Com endereço: Polígono Industrial del Tambre - Vía Edison 17, 15890 Santiago de
Compostela (A Coruña)
Email: info@urovesa.com

Com que finalidade tratamos os seus dados pessoais?
1. Com a finalidade de gerir o envio da informação solicitada através da secção de
Contacto.
2. Gerir os dados dos currículos recebidos pelo Website da entidade.

Durante quanto tempo conservaremos os seus dados
pessoais?
Os seus dados serão conservados o tempo que for necessário para a correta prestação do
serviço oferecido, bem como para cumprir as responsabilidades que possam derivar do
mesmo. Em qualquer caso, durante os prazos estabelecidos para cada uma das finalidades e
que se encontram disponíveis na secção correspondente ao clausulado, no nosso Website.

Qual é a legitimidade para o tratamento dos seus dados?
A legitimidade para o tratamento depende de cada uma das finalidades anteriormente
expostas, sendo o consentimento, no caso de pedido de informação através da secção de
Contacto, ou a relação pré-contratual/contratual, no caso de envio de currículos.

A que destinatários serão comunicados os seus dados?

Não serão comunicados dados a terceiros.

Serão transferidos dados para países terceiros?
Não serão feitas transferências internacionais de dados.

Quais são os seus direitos ao fornecer-nos os seus dados
pessoais?
1. Acesso: direito a obter confirmação sobre se estamos a tratar dados pessoais seus ou
não, nomeadamente, quais são, para que são usados, quanto tempo vão ser
guardados, a origem dos mesmos e se foram comunicados ou se vão ser
comunicados a terceiros.
2. Retificação: direito a solicitar a retificação dos dados inexatos e a que se completem
os dados pessoais incompletos.
3. Apagamento: direito a solicitar o apagamento dos dados de caráter pessoal se estes
forem inadequados, excessivos ou já não forem necessários para as finalidades com
que foram recolhidos, incluindo o direito a ser esquecido.
4. Oposição: direito a opor-se, em determinadas circunstâncias, a que se realize o
tratamento dos seus dados pessoais ou a solicitar a cessação do tratamento.
5. Limitação do tratamento: direito a solicitar, nas circunstâncias estabelecidas por lei,
que não sejam tratados os seus dados para lá da mera conservação dos mesmos.
6. Portabilidade: direito a receber os dados de carácter pessoal num formato estruturado,
de uso corrente e de leitura automática, e poder transmiti-los a outro responsável,
sempre que for tecnicamente possível.

O titular dos dados tem a possibilidade de retirar o seu
consentimento?
1. O titular dos dados tem a possibilidade e o direito de retirar o seu consentimento
oportunamente dado para qualquer finalidade específica, sem comprometer a licitude
do tratamento efetuado com base no consentimento previamente dado.
2. Informamos que pode retirar o seu consentimento em qualquer momento, dirigindo-se
por escrito para a morada do Responsável pelo Tratamento.
3. Se retirar o consentimento, os tratamentos que tenham sido realizados antes
continuarão a ser válidos.

Onde poderá exercer os seus direitos?
1. O exercício de direitos deverá efetuar-se por escrito, juntando fotocópia do seu
documento de identificação, para a morada anteriormente citada. Com efeito,
colocamos à sua disposição modelos para o seu exercício que podem ser recolhidos
nas nossas instalações ou obtidos no seguinte endereço (URL)
www.urovesa.com/clausulado
2. Para mais informação: www.agpd.es

Onde posso fazer uma reclamação?
1. Se os seus direitos não tiverem sido respeitados, pode apresentar uma reclamação
por escrito junto da Agência Espanhola de Proteção de Dados sita em calle Jorge
Juan, 6-28001-Madrid ou utilizar o endereço eletrónico: https://sedeagpd.gob.es
2. Em ambos os casos, deverá juntar a documentação pertinente.

Acesso e conteúdos do Website
O acesso ao Web site é público e a informação contida no mesmo tem caráter
meramente informativo. A política da empresa é cuidar que os conteúdos estejam
sempre atualizados, mas pode suceder que não estejam.
A função dos links ou hiperligações que aparecem nesta página é informar
exclusivamente os utilizadores e clientes sobre a existência de outras fontes de
informação sobre a matéria na Internet, onde poderá alargar ou completar os
dados oferecidos nesta página.
Em todo o caso, a UROVESA não assume responsabilidade pelos conteúdos dos
links a partir da sua página Web, nem pode garantir a ausência de vírus ou outros
elementos nos mesmos que possam produzir alterações no sistema informático,
nos documentos ou ficheiros do utilizador, declinando qualquer responsabilidade
pelos danos de qualquer tipo causados ao utilizador por este motivo…

Termos de utilização Política de cookies.
Quando um utilizador acede à página Web da UROVESA, poderão ser registados
parâmetros tais como o endereço IP do utilizador que se liga, as páginas visitadas,
a data e a hora da ligação…, que não pretendem ter, em nenhum caso, qualquer
finalidade que não seja a meramente estatística. Qualquer outro dado de caráter
pessoal, como por exemplo o nome, morada, telefone, email… que não possa ser
recolhido com o mero facto de navegar pelas páginas existentes num Website, não
estará disponível para a entidade UROVESA se o próprio utilizador não o facultar
num formulário previsto para esse fim.

Propriedade intelectual
Os direitos de propriedade intelectual dos artigos e das imagens publicadas
pertencem à UROVESA.
A utilização não autorizada da informação contida neste Website, bem como a
infração dos direitos de Propriedade Intelectual ou Industrial da UROVESA, dará
lugar às responsabilidades legalmente estabelecidas. Tanto o acesso a este
Website como o uso que possa ser feito da informação contida no mesmo são da
responsabilidade exclusiva de quem o realizar.

Responsabilidades
A UROVESA não garante a inexistência de erros no acesso ao Web site ou no seu
conteúdo, tentando em todo o caso que este se encontre atualizado, ainda que
empregue todas as medidas que estejam ao seu alcance para evitá-los ou resolvêlos.

Legislação aplicável
O presente Aviso Legal rege-se pela legislação espanhola.

