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1. O nosso compromisso de privacidade
Designação
Qualificação
A
Trotinete, do
Ldaprojeto:
é uma sociedade
queTrotinete
pauta a sua atividade pela transparência e segurança no tratamento de dados pessoais. Este compromisso transpõe-se para a relação do dia-a-dia com os nossos
Código
do clientes,
Projeto: fornecedores
NORTE-02-0853-FEDER-021565
parceiros,
e candidatos a recrutamento. A privacidade e a segurança dos dados
que
nos
confia,
são
para
nós
uma
Objetivo Principal:
Reforçar aprioridade.
competitividade das PME
Região
Intervenção:apenas
Norte recolher, armazenar, processar, transmitir ou eliminar dados pessoais
É nossode
compromisso
dos
nossos
investidores/sócios,
parceiros,
clientes, fornecedores, com transparência e que esses daEntidade
beneficiária:
Trotinete,
Lda.
dos pessoais sejam essenciais para prestar os melhores serviços. Informamo-lo como utilizamos os
seus dados pessoais e para que objetivos, com a garantia de que recolhemos, partilhamos e guardamos os mesmos tendo como referência as melhores práticas no domínio da segurança e da proteção
Data
de aprovação:
20/07/2017
dos dados
pessoais.
Data de início:		
14/05/2016
Quando os seus dados pessoais são recolhidos, armazenados, processados, transmitidos ou eliminaData
de outras
conclusão:
13/05/2018
dos por
entidades,
exigimos o mesmo nível de privacidade e segurança.
Custo total elegível:
297.919,63 €
Queremos que se sinta confiante que os seus dados estão seguros connosco, pois estaremos sempre
comprometidos em proteger a sua privacidade, e assumimos com grande seriedade e empenho as
nossas
responsabilidades
que respeita à proteção dos seus dados pessoais.
Apoio financeiro
da UniãonoEuropeia:
Fundo
dequalquer
Desenvolvimento
Regional
(FEDER),
131.734,18
€
SempreEuropeu
que tiver
dúvida sobre
a utilização
quereembolsável:
fazemos dos seus
dados pessoais,
estaremos
disponíveis
o ajudar
através
dos seguintes meios:
Fundo
Socialpara
Europeu
(FSE),
não reembolsável:
3.623,90 €
- Endereço Postal:
Descrição do projeto:
Centro Empresarial da Arroteia, 174 – Armazém M, 4465-591 Leça do Balio
O projeto de investimento apoiado visa o reforço da competitividade através de ações ao nível da
organizacional e gestão, economia digital e TIC, criação de marcas e design, qualidade e distribuição e
-logística.
Endereço de correio eletrónico:
Objetivos
principais:
rgpd@trotinete.pt
Fortalecer a sua competitividade através de ações programadas e forma variada nos domínios imateriais de competitividade, nomeadamente na Inovação organizacional e de gestão, economia digital e
TIC,
criação
de marcas epelos
design,
qualidade
e distribuição e logística;
2. Quem
é responsável
seus
dados pessoais
Através da implementação das ações descritas anteriormente permitirá aumentar a produtividade e
A
Trotinete,
Lda,
com sede no Centro Empresarial da Arroteia – Rua do Barroco, 174 – Armazém M,
qualidade
dos
produtos.
4465-591 Leça do Balio, Matosinhos, inscrita na Conservatória do Registo Comercial sob o número
único de matrícula e pessoa coletiva 502798009, com capital social de 100.000,00 €, adiante designada
abreviadamente por Trotinete, é a responsável pelo tratamento dos seus dados pessoais nos termos
do Regulamento Geral sobre a Proteção de Dados e da legislação complementar sobre proteção de
dados pessoais em vigor em países em que opera.
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3. Dados pessoais que podemos recolher
Designação
dode
projeto:
Qualificação
Trotinete
Nesta
Política
Privacidade,
o termo
“Dados Pessoais” significa o conjunto de informações que se
relacionam consigo e que nos permite identifica-lo(a), direta ou indiretamente. Os seus dados pessoais
Código
Projeto:
NORTE-02-0853-FEDER-021565
podem do
incluir,
por exemplo,
o seu nome, o seu número de identificação fiscal, os seus contactos (físicos
ou
eletrónicos),
as
suas
transações
e as suas interações
Objetivo Principal:
Reforçar a competitividade
das PMEconnosco.
Região
de Intervenção:
Norte
Poderemos
ainda receber
os seus dados pessoais de outras sociedades, nomeadamente quando estas
os
recolhem,
processam
ou
armazenam
Entidade beneficiária: Trotinete,
Lda. no âmbito de um contrato de prestação de serviços.
A Trotinete poderá recolher as seguintes categorias de dados pessoais:
Data de aprovação:
20/07/2017
i. Dados de identificação e de contacto de investidores/sócios – nome completo ou abreviado, número
Data
de início:		
14/05/2016
do cartão
de cidadão, número
de identificação fiscal, morada, telefone, e-mail e % de quota detida;
Data de conclusão:
13/05/2018
ii. Dados de identificação e de contacto de clientes e fornecedores – denominação social ou nome
Custo
totalouelegível:
297.919,63pessoa
€
completo
abreviado, consoante
coletiva ou singular, número de identificação fiscal, morada,
telefone e e-mail, dados bancários;
Apoio
financeiro
da Uniãoe Europeia:
iii. Dados
de identificação
de contacto e medidas dos colaboradores dos nossos clientes empresariais
– nomeEuropeu
completo
abreviado e email,
tamanhos
e medidas
a utilizar
para efeitos
Fundo
de ou
Desenvolvimento
Regional
(FEDER),
reembolsável:
131.734,18
€ de produção de
uniformes.
Fundo Social Europeu (FSE), não reembolsável: 3.623,90 €
iv. Dados de identificação e de contacto dos encarregados de educação e medidas dos filhos frequentadores de instituições de ensino protocoladas com a Trotinete, Lda – nome completo ou abreviado
do projeto:
eDescrição
email, tamanhos
e medidas a utilizar para efeitos de produção e fornecimento de uniformes, dados
bancários.
O projeto de investimento apoiado visa o reforço da competitividade através de ações ao nível da
organizacional e gestão, economia digital e TIC, criação de marcas e design, qualidade e distribuição e
v.
Dados de identificação e de contacto de candidatos a recrutamento - nome completo ou abreviado,
logística.
telefone e e-mail e restantes informações disponibilizadas no CV.
Objetivos principais:
4.
Como e aporquê
utilizamos os seus
dados
pessoais
Fortalecer
sua competitividade
através
de ações
programadas e forma variada nos domínios imateriais de competitividade, nomeadamente na Inovação organizacional e de gestão, economia digital e
TIC, criação
de marcas
design, com
qualidade
e distribuição
e logística;
Usamos
os seus
dados epessoais
os seguintes
objetivos:
Através da implementação das ações descritas anteriormente permitirá aumentar a produtividade e
i.qualidade
Normal prossecução
das relações comerciais associadas à atividade de desenvolvimento, produção
dos produtos.
e fornecimento de uniformes.
ii. Utilização de plataformas digitais de venda ou de colocação e gestão de encomendas.
iii. Prestação de informação em resposta a solicitações que decorram da relação com os investidores/
sócios e reporte interno;
iv. Operacionalização de ações de parceria no âmbito da Responsabilidade Social Corporativa;
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v. Cumprimento de deveres de reporte regulatório;
Designação
do projeto:
Qualificação
vi.
Cumprimento
de ações
e projetos Trotinete
de comunicação e marca.
Código do Projeto:
NORTE-02-0853-FEDER-021565
vii. Processos de recrutamento da Trotinete, Lda
Objetivo Principal:
Reforçar a competitividade das PME
Região de Intervenção: Norte
5. Durante quanto tempo conservamos os seus dados pessoais
Entidade beneficiária: Trotinete, Lda.
Conservamos os seus dados pessoais apenas durante o período necessário para cumprimento dos
objetivos identificados no ponto anterior e para cumprir a lei.
Data de aprovação:
20/07/2017
Uma
vezinício:		
atingido o prazo
máximo de conservação, os seus dados pessoais serão anonimizados ou
Data de
14/05/2016
destruídos/eliminados de forma segura.
Data de conclusão:
13/05/2018
Custo total elegível:
297.919,63 €
6. Com quem podemos partilhar os seus dados pessoais
Apoio financeiro
da lei,
União
Europeia:
Quando
exigido por
poderemos
ter que divulgar os seus dados pessoais a autoridades ou terceiros,
sendo que nesses casos o nosso controlo sobre como são protegidos os seus dados pessoais é limitado.
Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional (FEDER), reembolsável: 131.734,18 €
Fundo Social Europeu (FSE), não reembolsável: 3.623,90 €
7. Como pode exercer os seus direitos de proteção de dados pessoais
Descrição
do projeto:
Em determinadas
circunstâncias, tem o direito de nos solicitar:
O projeto de investimento apoiado visa o reforço da competitividade através de ações ao nível da
i.organizacional
Informação adicional
a utilização
fazemos
seus dados
pessoais;
e gestão,sobre
economia
digital que
e TIC,
criaçãodos
de marcas
e design,
qualidade e distribuição e
logística.
–Objetivos
O acessoprincipais:
aos seus dados pessoais;
Fortalecer
a sua competitividade
através
de ações
programadas
forma
variada nos domínios imateii. Que transmitamos
os seus dados
pessoais
que nos
forneceu a eoutra
entidade;
riais de competitividade, nomeadamente na Inovação organizacional e de gestão, economia digital e
TIC, criação de marcas e design, qualidade e distribuição e logística;
– A atualização dos seus dados pessoais;
da implementação
das ações
descritas anteriormente permitirá aumentar a produtividade e
–Através
O apagamento
dos seus dados
pessoais;
qualidade
dos
produtos.
– A suspensão do tratamento dos seus dados pessoais caso se oponha ao
mesmo;
iii. A limitação da forma como utilizamos os seus dados pessoais enquanto os corrigimos ou esclarecemos eventuais dúvidas sobre o seu conteúdo ou sobre a utilização que deles fazemos;
iv. A disponibilização de um canal para que possa contestar decisões tomadas exclusivamente com
base no tratamento automatizado dos seus dados pessoais. Tem ainda o direito de retirar ou alterar,
a qualquer momento, o consentimento que nos tenha dado para utilizarmos os seus dados pessoais,
quando o tratamento tenha por base o consentimento.
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O exercício destes direitos é excecionado quando os seus dados pessoais são utilizados para salvaguarda do interesse público, nomeadamente em casos de deteção e prevenção de crimes, ou quando os
mesmos
estão
sigilo profissional.
Designação
do sujeitos
projeto:aQualificação
Trotinete
Código
do Projeto:
NORTE-02-0853-FEDER-021565
Para exercer
os seus direitos
de proteção de dados pessoais ou sempre que tenha alguma questão
sobre
a
utilização
que
fazemos
seus dados pessoais
deverá contactar-nos através dos meios indiObjetivo Principal:
Reforçardos
a competitividade
das PME
cados no ponto 1.
Região de Intervenção: Norte
Caso
esteja
insatisfeito com
a forma
como utilizamos os seus dados pessoais ou com a nossa resposEntidade
beneficiária:
Trotinete,
Lda.
ta à sua solicitação de exercício dos seus direitos, poderá apresentar reclamação à Comissão Nacional de Proteção de Dados (CNPD) – Endereço: AV. D. Carlos I, 134, 1º, 1200-651 Lisboa – Telefone:
+351213928400 – Fax: +351213976832 – Endereço eletrónico: geral@cnpd.pt.
Data de aprovação:
20/07/2017
Data de início:		
14/05/2016
8.
Como
Protegemos
os
seus Dados Pessoais
Data de conclusão:
13/05/2018
Custo totalde
elegível:
297.919,63
€
Dispomos
uma diversidade
de medidas
de segurança da informação, alinhadas com as melhores
práticas, de modo a proteger os seus dados pessoais, incluindo controlos tecnológicos, medidas administrativas, técnicas, físicas e procedimentos que garantem a proteção dos seus dados pessoais,
impedindo
a sua utilização
Apoio financeiro
da União indevida,
Europeia:o acesso e divulgação não autorizada, a sua perda, a sua alteração
indevida ou inadvertida, ou a sua destruição não autorizada. Assumimos em matéria de segurança da
Fundo
Europeu
de Desenvolvimento
Regional
(FEDER),
reembolsável:
131.734,18
informação
o mesmo
compromisso de
melhoria
contínua
pelo qual nos
pautamos€na nossa atividade
diária.
Fundo Social Europeu (FSE), não reembolsável: 3.623,90 €
Entre outras, destacamos as seguintes medidas:
Descrição do projeto:
i. Acesso restrito aos seus dados pessoais apenas por quem deles necessita para os objetivos que no
O
projeto deacima;
investimento apoiado visa o reforço da competitividade através de ações ao nível da
propusemos
organizacional e gestão, economia digital e TIC, criação de marcas e design, qualidade e distribuição e
logística.
ii. Armazenamento e transferência de dados pessoais apenas de forma segura;
Objetivos principais:
iii. Proteção dos sistemas de informação para impedir o acesso não autorizado aos seus dados pesFortalecer a sua competitividade através de ações programadas e forma variada nos domínios imatesoais;
riais de competitividade, nomeadamente na Inovação organizacional e de gestão, economia digital e
TIC, criação de marcas e design, qualidade e distribuição e logística;
– Implementação de mecanismos que garantem a salvaguarda da integridade e
Através
da implementação
daspessoais;
ações descritas anteriormente permitirá aumentar a produtividade e
da qualidade
dos seus dados
qualidade dos produtos.
– Monitorização permanente dos sistemas de informação, com o objetivo de
prevenir, detetar e impedir o uso indevido dos seus dados pessoais;
– Redundância de equipamentos de armazenamento, processamento e
comunicação de dados pessoais, para evitar perda de disponibilidade.
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9. Atualizações a esta Política de Privacidade
Designação
Qualificação
Esta
Política do
de projeto:
Privacidade
pode serTrotinete
oportunamente atualizada, o que será objeto de divulgação na
nossa página da Internet.
Código do Projeto:
NORTE-02-0853-FEDER-021565
Objetivo Principal:
Reforçar a competitividade das PME
10.
Utilização
de Cookies
e Política de Privacidade e Segurança
Região
de Intervenção:
Norte
Entidade
beneficiária:
Trotinete, Lda.
O que é um
Cookie?
É um ficheiro que é importado para o seu computador ou para outro dispositivo quando acede a
Data de aprovação:
20/07/2017
determinadas
páginas web
e que permite a recolha de informações acerca da sua navegação. Em
alguns
casos,
os
Cookies
são
necessários para facilitar a navegação e permitem guardar e recuperar
Data de início:		
14/05/2016
informações acerca dos hábitos de navegação de um utilizador ou do seu equipamento, entre outros.
Mediante
a informação que
contenham e a forma como utiliza o seu equipamento, podem ser usados
Data de conclusão:
13/05/2018
para reconhecer o utilizador.
Custo total elegível:
297.919,63 €
Identificação de Cookies utilizados
Apoio financeiro da União Europeia:
Fundo
de Desenvolvimento
Regional
(FEDER),
reembolsável:
CookiesEuropeu
de sessão
– São temporários,
os cookies
são gerados
e estão 131.734,18
disponíveis €até encerrar a sessão. Da próxima vez que o utilizador aceder ao seu navegador de internet (browser) os cookies já não
Fundo
Europeu (FSE),
não reembolsável:
3.623,90
estarãoSocial
armazenados.
A informação
obtida permite
gerir €as sessões, identificar problemas e fornecer
uma melhor experiência de navegação.
Descrição
do projeto:
Cookies analíticos
– Estes cookies são utilizados para analisar a forma como os utilizadores usam o
site,
permitindo
destacar
ou serviços
que podem
ser do interesse
dos utilizadores,
monitoO projeto de investimentoartigos
apoiado
visa o reforço
da competitividade
através
de ações aoe nível
da
rizar
o
desempenho
do
site,
conhecendo
quais
as
páginas
mais
populares,
qual
o
método
de
ligaçãoe
organizacional e gestão, economia digital e TIC, criação de marcas e design, qualidade e distribuição
entre
páginas que é mais eficaz ou para determinar a razão de algumas páginas estarem a receber
logística.
mensagens de erro. Estes cookies são utilizados apenas para efeitos de criação e análise estatística,
Objetivos
sem
nuncaprincipais:
recolher informação de carácter pessoal.
Fortalecer a sua competitividade através de ações programadas e forma variada nos domínios imateCookies
de funcionalidade
– Os cookies dena
funcionalidade
permitem relembrar
as preferências
do uti-e
riais de competitividade,
nomeadamente
Inovação organizacional
e de gestão,
economia digital
lizador
relativamente
à
navegação
no
site.
Assim,
não
necessita
de
o
reconfigurar
e
personalizar
cada
TIC, criação de marcas e design, qualidade e distribuição e logística;
vez que o visita.
Através da implementação das ações descritas anteriormente permitirá aumentar a produtividade e
qualidade
dos produtos.
Cookies publicitárias
– São aqueles que bem tratadas por nós ou por terceiros, nos permitem gerir de
uma forma mais eficaz a oferta de espaços publicitários que existem no site, podendo analisar os seus
hábitos de navegação e mostrar-lhe publicidade relacionada com o seu perfil de navegação.
Desativação de Cookies
O utilizador pode permitir, bloquear ou eliminar os Cookies instalados no seu equipamento através
da configuração das opções do navegador instalado no seu computador. Por favor, leia atentamente a
secção de ajuda do seu navegador para saber mais informações sobre como ativar o “modo privado”
ou desbloquear determinados Cookies.
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Internet Explorer: Ferramentas > Opções de Internet > Privacidade > Configuração. Para mais informações, pode consultar o suporte da Microsoft ou a Ajuda do navegador.
Designação do projeto: Qualificação Trotinete
Firefox: Ferramentas > Opções > Privacidade > Historial > Configuração Personalizada. Para mais inforCódigo do
Projeto:
mações,
pode
consultar NORTE-02-0853-FEDER-021565
o apoio da Mozilla ou a Ajuda do navegador.
Objetivo Principal:
Reforçar a competitividade das PME
Chrome: Configuração > Mostrar opções avançadas > Privacidade > Configuração de conteúdo. Para
Região
de Intervenção:
mais
informações,
pode Norte
consultar o centro de ajuda do Google ou a Ajuda do navegador.
Entidade beneficiária: Trotinete, Lda.
Safari: Preferências > Segurança. Para mais informações, pode consultar o suporte da Apple ou a Ajuda
do navegador.
Data de aprovação:
20/07/2017
Data de início:		

14/05/2016

Data de conclusão:

13/05/2018

Custo total elegível:

297.919,63 €

Apoio financeiro da União Europeia:
Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional (FEDER), reembolsável: 131.734,18 €
Fundo Social Europeu (FSE), não reembolsável: 3.623,90 €
Descrição do projeto:
O projeto de investimento apoiado visa o reforço da competitividade através de ações ao nível da
organizacional e gestão, economia digital e TIC, criação de marcas e design, qualidade e distribuição e
logística.
Objetivos principais:
Fortalecer a sua competitividade através de ações programadas e forma variada nos domínios imateriais de competitividade, nomeadamente na Inovação organizacional e de gestão, economia digital e
TIC, criação de marcas e design, qualidade e distribuição e logística;
Através da implementação das ações descritas anteriormente permitirá aumentar a produtividade e
qualidade dos produtos.
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