
 

    

 

AVISO DE PRIVACIDADE – [RotemNet Web] [TrioAir] 

Nota: No caso de haver quaisquer diferenças entre os documentos, deve prevalecer o documento 

em inglês. 

1. Introdução 

O objetivo deste aviso de privacidade é fornecer informações sobre como a Munters Israel Ltd. 

(“Munters” ou “nós”) trata os dados pessoais incluídos para utilização da nossa aplicação 

[TrioAir] [RotemNet Web] (a “Aplicação”). 

Respeitamos a sua privacidade e protegemos devidamente os seus dados de carácter pessoal, 
que processamos. Seguidamente, são apresentados, entre outras coisas, o modo como 

recolhemos, processamos e partilhamos os seus dados pessoais. 

Quaisquer termos utilizados em maiúsculas neste aviso de privacidade, mas sem definições, têm 

o significado estabelecido nos Termos de Utilização – [RotemNet Web] [TrioAir] . 

2. Descrição das atividades de processamento de dados pessoais 

Quais dados 

pessoais são 
processados? 

Com que objetivo 

os dados pessoais 
estão a ser 
processados? 

Quais são as bases 

jurídicas para 
processamento de 
dados pessoais? 

Por quanto tempo os 

dados pessoais são 
armazenados? 

Nome, correio 

eletrónico e palavra-
passe 

Para administrar-

mos a sua conta e 
fornecer-lhe acesso 

à Aplicação e 
serviços associados. 

Para cumprir as 

nossas obrigações ao 
abrigo dos Termos de 

Utilização e seu 

pedido para aceder a 
Aplicação. 

Se não nos fornecer 

os dados pessoais, não 

poderemos facultar-

lhe acesso à 

Aplicação e aos 
serviços associados. 

Durante todo o tempo 

que tiver uma conta 
ativa na Aplicação. 

Nome, morada, 

correio eletrónico, 

conta bancária e 

detalhes de 
pagamento 

Para processarmos 
seu pagamento. 

O processamento é 

necessário para 

cumprimos nossas 

obrigações ao abrigo 
dos Termos de 

Utilização celebrados 

com o utilizador, e 

Um ano, em 

conformidade com as 
leis da contabilidade. 
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Quais dados 

pessoais são 
processados? 

Com que objetivo 

os dados pessoais 

estão a ser 
processados? 

Quais são as bases 

jurídicas para 

processamento de 
dados pessoais? 

Por quanto tempo os 

dados pessoais são 
armazenados? 

para que os Serviços 

Pagos lhes possam ser 
fornecidos. 

Localização 

geográfica do sítio 

onde o equipamento 
é utilizado 

Para exibir a 

localização do seu 

sítio na Aplicação e 

apresentar-lhe uma 

panorâmica. Estas 
informações são 

também utilizadas 

para fornecer-lhe 

uma previsão 

meteorológica para 

a localização do 
sítio.  

O processamento é 

necessário para 

cumprimos nossas 

obrigações ao abrigo 

dos Termos de 
Utilização celebrados 

com o utilizador 

relativamente aos 
Serviços.  

Durante todo o tempo 

que tiver uma conta 
ativa na Aplicação. 

 

3. Quem tem acesso aos seus dados pessoais? 

Implementamos as medidas técnicas e de organização adequadas para proteger os seus dados 

pessoais contra perda, acesso acidental e ilegal e divulgação não autorizada. A quantidade de 

pessoas com acesso aos seus dados pessoais é limitada. Apenas pessoas dentro da Munters com 

a atribuição de tratar os seus dados pessoais, para os fins acima descritos, têm acesso aos 

respetivos dados pessoais. 

Também podemos partilhar os seus dados pessoais com fornecedores e parceiros que estejam a 

realizar serviços em nosso nome, ou que colaboram conosco de outros modos, inc luindo, p.ex. 

nosso prestador do sistema de faturação on-line, o prestador do nosso sistema de Planeamento 

de Recursos Empresariais e os prestadores de serviços informáticos (incluindo os provedores de 

serviços da nuvem). Além do mais, se utiliza a plataforma analítica Sonar, podemos partilhar os 

seus dados pessoais com a MTech Systems, uma empresa do grupo Munters.  

Para além de serem processados em Israel, os seus dados pessoais serão transmitidos para outros 

países fora da UE/EEE, incluindo [os Estados Unidos, China e Singapura] [os Estados Unidos, 

Canadá e China], que podem estar dotados de um nível inferior de proteção de dados pessoais 

comparativamente à UE/EEE. A transmissão é necessária para cumprir os objetivos 
estabelecidos sob a Secção 2. Quando processamos e transmitimos os dados pessoais para 

países fora da UE/EEE, fiamo-nos das decisões sobre adequação da Comissão Europeia (isto é, 

países fora da UE que a Comissão Europeia entende deter um adequado nível de proteção de 

dados) ou utilizamos cláusulas contratuais-tipo aprovadas pela Comissão Europeia para garantir 

o nível de proteção suficiente para os seus dados pessoais. As decisões sobre adequação podem 

ser acedidas aqui e as cláusulas contratuais-tipo podem ser encontradas aqui. 

https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/international-dimension-data-protection/adequacy-decisions_en
https://ec.europa.eu/info/strategy/justice-and-fundamental-rights/data-protection/data-transfers-outside-eu/model-contracts-transfer-personal-data-third-countries_en
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4. Quais são os seus direitos? 

A Munters Israel Ltd., registo n.º 512025966, morada: 18 Hasivim Street, Petach-Tikva 49517, 

Israel, correio eletrónico: support@rotem.com, e número de telefone: +972-3-920-6200 é o 

responsável pelo tratamento de dados ao qual os seus dados pessoais são endereçados. Isto 
significa que somos responsáveis pela correto tratamento dos seus dados pessoais, conforme 

estabelecido nas leis aplicáveis. A seguir poderá ler mais sobre os seus direitos. 

(a) Direito ao acesso: Tem o direito de saber quais dados pessoais 

processamos, com que objetivos os processamos e com quem partilharemos 

os seus dados pessoais etc. Tem direito de acesso aos dados pessoais e de 

requerer uma cópia de tais dados.  

(b) Direito à correição: Se notar que temos dados pessoais incorretos ou 

incompletos a seu respeito, pode, a todo o momento, requerer que sejam 

corrigidos ou acrescidos os respetivos dados pessoais. 

(c) Direito à eliminação e restrição: Em alguns casos, pode requerer a 

eliminação ou restrição do processamento dos seus dados pessoais por um 
determinado período de tempo. Favor notar que a eliminação ou restrição 

dos seus dados pessoais pode resultar na impossibilidade de lhe 

concedermos acesso à Aplicação. 

(d) Direito à oposição: Em seu legítimo interesse, tem o direito de expressar 

oposição ao processamento que desempenhamos. 

(e) Direito à portabilidade dos dados: Nos casos em que baseamos nosso 

processamento no consentimento ou na satisfação de um acordo com o 

utilizador, este tem o direito de extrair os seus dados pessoais num formato 

de leitura óptica estruturado e de uso corrente e de transmitir os dados 

pessoais para outro responsável pelo tratamento de dados. 

(f) Retirada do consentimento: Se expressou o consentimento para 

processarmos os seus dados pessoais para um fim específico, este pode 

sempre ser retirado. Se deseja retirar o consentimento, pode contactar-nos 

através da informação de contacto acima. 

Em caso de perguntas sobre como processamos os dados pessoais ao seu respeito, por favor, 

contacte-nos com a informação de contacto acima. Se tiver quaisquer denúncias e objeções 
sobre o modo como processamos os seus dados pessoais, tem o direito de apresentar uma 

reclamação junto da autoridade de proteção de dados de qualquer Estado-membro da UE (a 

informação de contacto das respetivas autoridades de proteção de dados podem ser encontradas 

aqui) ou da autoridade de proteção de dados israelense. 

5. Alterações 

Se forem efetuadas quaisquer alterações relativamente ao processamento dos seus dados 

pessoais, nós o informaremos sobre tais alterações com publicação duma versão atualizada deste 

aviso de privacidade na Aplicação. 

https://edpb.europa.eu/about-edpb/board/members_en

