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Ao fornecer os seus dados pessoais, presencialmente ou por qualquer outro meio ao seu dispor, declara 
que conhece, compreende e consente com o tratamento dos seus dados pessoais pela A.F. Carreto & 
Filhos, S.A. (“AFCARRETO”). 
 
Queremos que confie na AFCARRETO, que procura sempre cumprir com rigor e transparência todos os 
princípios legais, por isso propomos-lhe que leia regularmente a nossa Política de Privacidade, que pode 
ser alterada sem comunicação prévia, para que esteja informado (a) do que fazemos com os seus dados 
pessoais.  
 
1. Âmbito 
A AFCARRETO recolhe e trata dados pessoais de Clientes, Colaboradores, Candidatos, Fornecedores, 
Subcontratados e Parceiros, de acordo com a legislação em vigor.  
Este documento foi elaborado em cumprimento do disposto no Regulamento Geral Sobre a Proteção de 
Dados, aprovado pelo Regulamento (EU) 2016/279 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 27 de Abril 
de 2016. 
 
2. Responsável pelo tratamento 
A AFCARRETO é a responsável pelo tratamento de dados pessoais, comprometendo-se a tratá-los de 
modo confidencial e a adotar as medidas de segurança técnicas e organizacionais adequadas para os 
proteger contra perda ou tratamento ilegal. 
Não obstante, é ao titular dos dados que cabe garantir que os mesmos estão certos, assumindo 
responsabilidade exclusiva pelas perdas e danos causados pela comunicação errónea, inexata ou 
incompleta dos dados. 
Contactos do Responsável pelo tratamento dos dados pessoais: 

Endereço: Rua D, Lote 103, Zona Industrial CB, 6000-790 CASTELO BRANCO 
Email: geral@afcarreto.com 
Tel.: 272342132 

 
3. Finalidades, dados recolhidos e prazos 
A AFCARRETO realiza o tratamento de dados pessoais para as finalidades legais e para o correto e normal 
funcionamento da sua atividade, ou seja, para trocas comerciais, marcações, resposta a 
sugestões/reclamações, a pedidos de cotação, pagamentos, consulta de histórico e volume de vendas dos 
fornecedores,  atualização de informação, emissão, correção e fecho de e-GAR´s, processos de 
recrutamento e seleção, ou outras que possam surgir, desde que o titular dos dados expresse o seu 
consentimento. 
Para todas as pessoas que pretendam vender Resíduos de Construção e Demolição (RCD´s) à AFCARRETO, 
a recolha de dados pessoais por esta Entidade, nomeadamente nome completo, fotografia, número de 
identificação civil, número de identificação fiscal e morada, é obrigatória por força da Lei nº 54/2012, sem 
necessidade do seu consentimento, implicando que a compra/venda não seja efetuada caso não sejam 
disponibilizados os documentos obrigatórios.  
Saiba que tem de fornecer uma cópia do seu cartão de cidadão – frente e verso – ou permitir que o original 
seja fotocopiado pelo funcionário responsável pelo seu registo na base de dados da Empresa. Estas 
informações serão guardadas pelo prazo mínimo legal de 5 anos, a contar desde a última compra/venda, 
pelo período de tempo necessário para resolver alguma questão que nos coloque ou até que o propósito 
específico aplicável a determinados dados deixe de existir. 
Adicionalmente, pode facultar o seu IBAN, contacto telefónico e/ou email, que serão utilizados apenas 
para envio dos códigos de guias eletrónicas, comprovativos de transferências bancárias ou agendamento 
de descargas. 
 
Os dados pessoais constantes em currículos de Candidatos são guardados pelo prazo de um ano após a 
sua receção, ou outro acordado com o titular dos dados. 
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Outros dados são retidos apenas pelo tempo necessário para atingir a finalidade para a qual os mesmos 
foram recolhidos ou pelo período de tempo previsto na legislação aplicável.  
 
4. Quem pode aceder aos seus dados pessoais 
Para cumprimento de obrigações legais e das finalidades descritas, pode ser necessário facultar dados 
pessoais a outras entidades, como é o caso dos nossos prestadores de serviços externos ou organismos 
de supervisão e ainda por solicitação de forças e serviços de segurança, ASAE ou Ministério Público.  
 
5. Direitos do titular dos dados 
Os dados pessoais são seus, por isso, mesmo que estejam na posse da AFCARRETO, tem o direito a ser 
informado sobre a forma como são utilizados, tem direito de acesso, de retificação, de oposição, de retirar 
o seu consentimento, à portabilidade dos dados, à limitação do tratamento, de apresentar uma queixa 
junto da CNPD (caso considere que o tratamento dos seus dados pessoais realizado pela AFCARRETO viola 
a legislação de proteção de dados aplicável) e também ao apagamento (que pode ser negado se existirem 
fundamentos legais ou outros interesses devidamente identificados para a retenção dos seus dados 
pessoais). 
 
Para exercer qualquer direito, deve efetuar o seu pedido por escrito, preferencialmente preenchendo o 
Form64_Soliticação Titular RGPD para o efeito. Deve utilizar a morada ou o endereço de correio eletrónico 
mencionados no ponto 2. 
Receberá a sua resposta com a maior brevidade possível, tendo a AFCARRETO o prazo máximo de 30 dias 
para o fazer ou para justificar a demora. 
 
 

A AFCARRETO possui um sistema de Videovigilância, devidamente identificado e autorizado, imposto por 
Lei (54/2012, art. 2º), para proteção de pessoas e bens, cujas gravações são armazenados durante 30 dias 
após a sua captação, ou por período superior em caso de processo judicial. 


