
Política de privacidade para a wtec360.pt 

 
Todas as suas informações pessoais recolhidas, serão usadas para o ajudar a tornar a sua visita no nosso site o 
mais agradável e produtiva possível. 
A garantia da confidencialidade dos dados pessoais dos utilizadores do nosso site é importante para a WTEC 
sendo sempre tida em conta. 
Todas as informações pessoais relativas a membros, assinantes, clientes ou visitantes que usem a WTEC serão 
tratadas em concordância com disposto no Regulamento 2016/679 do Parlamento Europeu e do Conselho - 
Regulamento Geral sobre a Proteção de Dados (RGPD) – e restante legislação aplicável ou que complementa. 
 
A entidade responsável pelo tratamento de dados é: 
 
WTEC  - Equipamentos Industriais, Laboratoriais e Hospitalares, Lda, 
Praceta Salgueiro Maia , 1C 
2660-330 Santo António dos Cavaleiros 
Telefone: +351219473923 / email : info@wtec.pt 

 
Tratamos os dados pessoais que recebemos no âmbito da relação comercial com clientes ou potenciais 
clientes e no âmbito do cumprimento das obrigações legais aplicáveis. 
 
Tratamos os dados pessoais quando nos contacta através do formulário de contacto, formulários ou 
questionários disponíveis no nosso catálogo web, quando nos consulta ou faz pedido de proposta e quando 
nos envia uma solicitação para aquisição de produtos e/ou serviços. 
Deste modo, recomendamos que consulte a nossa política de privacidade com regularidade de forma a estar 
sempre atualizado. 
  
Os anúncios 

Atualmento o nosso site NÃO usa cookies. 

Poderemos  de futuro utilizar cookies para armazenar informação, tais como as suas preferências pessoas 
quando visita o nosso website. Isto poderá incluir um simples popup, ou uma ligação em vários serviços que 
providenciamos, tais como fóruns. 
Em adição também  poderemos utilizar publicidade de terceiros no nosso website para suportar os custos de 
manutenção. Alguns destes publicitários, poderão utilizar tecnologias como os cookies e/ou web beacons 
quando publicitam no nosso website, o que fará com que esses publicitários (como o Google através do 
Google AdSense) também recebam a sua informação pessoal, como o endereço IP, o seu ISP, o seu browser, 
etc.. 
 
A WTEC garante a todos os seus direitos em relação ao tratamento dos seus dados. De acordo com o RGPD, 
são os seguintes: o direito à informação, o direito à retificação dos seus dados, o direito ao apagamento, o 
direito à limitação do tratamento, o direito de oposição, bem como o direito de portabilidade dos dados. 
 

 
Dados recolhidos 
Registo e outras informações de conta 
Quando se regista na nossa plataforma, ser-lhe-á pedido que forneça obrigatoriamente apenas o seu endereço 
de email e nome. 
Se decidir contratar os nossos Serviços e efetuar uma encomenda, ser-lhe-á pedido que disponibilize, o seu 
Nome, Morada de faturação, Morada de Entrega, onde consta morada completa, código-postal e telemóvel. 
Por questões legais de fiscalidade ser-lhe-á pedido também o seu número de identificação fiscal. 
 

mailto:info@wtec.pt


 
Comunicação e Marketing 
Iremos comunicar consigo por email, chamada, SMS ou Redes Sociais (Instagram, Facebook ou outras) para 
confirmar o seu registo, informá-lo sobre estado da sua encomenda e para outras mensagens transacionais 
relacionadas com os nossos serviços. Uma vez que tais mensagens transacionais são obrigatórias para nós, não 
as poderá recusar. 
O registo na nossa plataforma pressupõe de imediato aceitar comunicações de marketing via email ou sms da 
nossa parte. Pode, no entanto, pedir-nos, a qualquer momento, que deixemos de lhe enviar comunicações de 
marketing, bastando, enviar um e-mail para info@wtec.pt solicitando o cancelamento do envio dessas 
comunicações. 
 
O uso da www.wtec360.pt pressupõe a aceitação deste Acordo de privacidade.  
A wtec360 pode alterar esta política de privacidade a qualquer momento e sem aviso prévio. As alterações 
serão publicadas em https://www.wtec360.pt. 
 
  
Ligações a Sites de terceiros 
A wtec360 possui ligações para outros sites, os quais, podem conter informações /ferramentas úteis para os 
nossos visitantes. A nossa política de privacidade não é aplicada a sites de terceiros, pelo que, caso visite outro 
site a partir do nosso deverá ler a politica de privacidade do mesmo. 
Não nos responsabilizamos pela política de privacidade ou conteúdo presente nesses mesmos sites. 

 


