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Nova redação da cláusula referente a dados pessoais e outras informações 

entra em vigor a 01-05-2018 

A. DADOS PESSOAIS E OUTRAS INFORMAÇÕES (aplicável a clientes singulares – consumidores) 

1. Os dados pessoais identificados no Formulário como sendo de fornecimento obrigatório, são 

indispensáveis à prestação dos serviços pela Dietajá, Lda. Nos termos previstos no referido 

Formulário, os dados pessoais constantes do mesmo ou fornecidos posteriormente pelo Cliente, 

em conformidade com o disposto na legislação aplicável, serão processados e armazenados 

informaticamente, destinando-se a serem tratados pela Dietajá, Lda no âmbito da relação 

contratual com o Cliente e, ainda, em caso de autorização do Cliente, nos termos previstos para 

efeito de comunicações de marketing e comercialização de serviços e ou produtos, incluindo por 

meios que permitam a receção de mensagens independentemente da intervenção dos 

destinatários, da Dietajá, Lda.  

2. Os dados do Cliente serão tratados pela Dietajá, Lda em conformidade com a legislação 

aplicável, sempre que se revelem necessários para uma determinada prestação de serviços. Para 

efeito da comunicação e faturação, os dados de tráfego serão tratados pelo prazo máximo de 6 

(seis) meses a contar seu registo. Os dados de localização geográfica, perfil e/ou consumo do 

Cliente serão tratados na medida em que sejam essenciais para a prestação dos serviços 

contratualizados e pelo tempo que durar a prestação, possibilitando o acesso, nomeadamente, 

a funcionalidades específicas dos serviços, a sugestões de conteúdos, a serviços informativos de 

proximidade, podendo ficar sujeito à existência de decisões automatizadas.  

3. Por dados de tráfego, localização geográfica, perfil e/ou consumo do Cliente entende-se:  

3.1. Dados de tráfego: quaisquer dados tratados para efeito do envio encomendas ou 

informações relativas a pagamentos adiantados, 

3.2. Dados de localização: quaisquer dados tratados numa rede de comunicações 

eletrónicas ou no âmbito de um serviço de comunicações eletrónicas que indiquem a posição 

geográfica do cliente;  

3.3. Dados de consumo ou perfil: dados decorrentes da adesão e utilização dos serviços, 

através das funcionalidades que integram a mesma visualização de canais de televisão e 

utilização de serviços adicionais e de outros serviços lúdicos ou informativos.  

4. Em caso de autorização do Cliente à Dietajá, Lda, concedida no presente contrato ou em 

momento futuro:  

4.1. Os dados de tráfego, localização geográfica, perfil ou consumo do Cliente, serão 

também tratados para efeito de comunicações de marketing e comercialização de produtos e 

serviços, incluindo ofertas comerciais personalizadas. 

 

5. Em caso de autorização do Cliente à Dietajá, Lda, nos termos indicados no Formulário, os 

dados pessoais do Cliente poderão ser tratados pela Dietajá, Lda para prestação de serviços 

informativos e listas; ser cedidos a terceiros para efeito de listas e prestação de serviços 

informativos e/ou ser tratados pela Dietajá, Lda para prestação de serviços de audiotexto, por 

esse tratamento ser necessário à prestação dos referidos serviços.  
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6. Nos termos da legislação aplicável, é garantido ao Cliente, a qualquer momento, o direito de 

acesso, retificação, atualização, limitação e eliminação dos seus dados pessoais (salvo quanto 

aos dados que são indispensáveis à prestação dos serviços pela Dietajá, Lda ou ao cumprimento 

de obrigações legais a que o responsável pelo tratamento esteja sujeito), o direito a retirar o seu 

consentimento, sem comprometer a licitude do tratamento efetuado, com base no 

consentimento previamente dado, o direito de oposição à utilização dos mesmos para fins 

comerciais pela Dietajá, Lda, bem como o direito à portabilidade dos dados, o que poderá fazer, 

mediante pedido por escrito sito na Rua Rodrigo Sarmento Beires, nº 15 – 2840-068 Seixal, ou 

através do endereço de e-mail: (ddpt@farmacisnatural.com) 

7. A omissão ou inexatidão dos dados pessoais ou demais informações prestadas pelo Cliente 

são da sua inteira responsabilidade.  

8. Sem prejuízo das disposições que regulam a validade, a formação ou os efeitos de um contrato 

em relação a uma criança, no que respeita à oferta direta de serviços da sociedade da 

informação, o tratamento só é lícito se e na medida em que o consentimento seja dado ou 

autorizado pelos titulares das responsabilidades parentais das crianças, quando menores de 16 

anos, exceto se outra idade vier a ser estabelecida em legislação nacional.  

9. O Cliente pode submeter reclamações à autoridade de controlo, a Comissão Nacional de 

Proteção de Dados (CNPD).  

10. A Dietajá, Lda poderá comunicar os dados pessoais do Cliente, com a finalidade do 

cumprimento de obrigações legais nomeadamente a entidades policiais, judiciais, fiscais e 

reguladoras.  

11. As entidades terceiras que, no âmbito de prestações de serviços, procedam ao tratamento 

de dados pessoais do Cliente em nome e por conta da Dietajá, Lda, estão obrigadas, por escrito, 

a executar medidas técnicas e de segurança adequadas que, em cada momento, satisfaçam os 

requisitos previstos na legislação em vigor e assegurem a defesa dos direitos do titular dos dados 

(nomeadamente, a proteção da privacidade e dos dados pessoais dos Clientes).  

12. O Cliente, e caso aplicável, enquanto único titular das transações comerciais com a Dietajá, 

Lda, declara, relativamente a eventuais dados pessoais de utilizadores dos serviços, que prestou 

aos referidos utilizadores toda a informação necessária e indicada na presente cláusula. De igual 

modo, o Cliente, e caso aplicável, enquanto único titular das referidas transações comerciais 

com a Dietajá, Lda, declara, relativamente a eventuais dados pessoais de utilizadores dos 

serviços necessários para efeito de comunicações de marketing e comercialização de serviços 

e/ou produtos, incluindo por meios que permitam mensagens independentemente da 

intervenção dos destinatários, da Dietajá, Lda, que obteve previamente junto dos mesmos os 

necessários consentimentos para efeito do previsto na presente cláusula, bem como que 

prestou aos referidos utilizadores toda a informação necessária e indicada na presente cláusula.  

13. O disposto no número anterior será, de igual modo, aplicável, sempre que, em sede de 

execução do presente contrato, existam outros utilizadores com acesso aos serviços.  

14. A Dietajá, Lda dispõe de uma Política de Proteção de Dados Pessoais publicada em 

https://www.farmacisnatural.com, na qual consta a informação relativa à proteção de dados 

pessoais e a identificação das medidas destinadas à proteção e segurança adequadas contra 

riscos associados.  
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15. Caso a Dietajá decida adotar, em conformidade com o previsto na lei, políticas de gestão de 

tráfego com o objetivo de, por questões de qualidade técnica, otimizar a utilização dos seus 

serviços, estas não irão interferir com a proteção dos dados pessoais do Cliente 

B. DADOS PESSOAIS E OUTRAS INFORMAÇÕES (aplicável a clientes empresariais) 

1. A utilização dos serviços implica o conhecimento e, caso aplicável, a aceitação da Política de 

Proteção de Dados Pessoais da Dietajá, Lda em vigor em cada momento, e que se encontra 

publicada, na presente data, em https://www.farmacisnatural.com/politicas-de-privacidade/ 

2. A Dietajá, Lda obriga-se a cumprir o disposto na legislação de proteção de dados pessoais em 

vigor em cada momento, nomeadamente o Regulamento (EU) 2016/679 do Parlamento 

Europeu e do Conselho, de 27 de abril de 2016 (“RGPD”).  

 

3. A Dietajá, Lda declara que assegura a confidencialidade, bem como a privacidade dos dados 

e da informação. 

4. O Cliente, no que respeita especificamente a dados pessoais relativos ao (s) seu (s) 

representante (s) (entre os quais, gerentes, procuradores, Administradores de Conta ou outros, 

abreviadamente designados como “Representantes”) como sejam o nome, endereço de e-mail 

e contato telefónico, necessários à celebração e gestão do presente contrato, declara que, 

enquanto único titular do presente contrato celebrado com a Dietajá, Lda, relativamente aos 

dados pessoais dos Representantes, obteve previamente junto dos mesmos os necessários 

consentimentos para efeito de comunicação de marketing e serviços e/ou produtos, incluindo 

por meios que permitam a receção de mensagens independentemente da intervenção dos 

destinatários, da Dietajá, Lda bem como que prestou aos Representantes toda a informação 

necessária e constante do número 7 da presente cláusula. 

 

5. O Cliente, e caso aplicável, enquanto único titular do presente contrato celebrado com a 

Dietajá, Lda, declara, relativamente a eventuais dados pessoais de utilizadores dos serviços, que 

prestou aos referidos utilizadores toda a informação necessária e indicada na presente cláusula. 

De igual modo, o Cliente, e caso aplicável, enquanto único titular do presente contrato 

celebrado com a Dietajá, Lda, declara, relativamente a eventuais dados pessoais de utilizadores 

dos serviços necessários para efeito de comunicações de marketing e comercialização de 

serviços e/ou produtos, incluindo por meios que permitam a receção de mensagens, 

independentemente da intervenção dos destinatários, da Dietajá, Lda, que obteve previamente 

junto dos mesmos os necessários consentimentos para efeito do previsto na presente cláusula, 

bem como que prestou aos referidos utilizadores toda a informação necessária e constante do 

número 7 da presente cláusula.  

 

6. O disposto no número anterior será, de igual modo, aplicável, sempre que, em sede de 

execução do presente contrato, existam outros utilizadores com acesso aos serviços.  
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7. No âmbito do referido nos números 4, 5 e 6 da presente cláusula, a informação a ser prestada, 

inclui, designadamente:  

a) Que, quando aplicável, os dados pessoais dos utilizadores/Representantes são 

indispensáveis à prestação dos serviços pela Dietajá, Lda, sendo, em conformidade com o 

disposto na legislação aplicável, processados e armazenados informaticamente, destinando-se 

a serem tratados pela Dietajá, Lda no âmbito da relação contratual e, ainda, em caso de 

autorização, para efeito de comunicações de marketing e comercialização de serviços e/ou 

produtos, incluindo por meios que permitam a receção de mensagens independentemente da 

intervenção dos destinatários, da Dietajá, Lda;  

b) Os dados dos utilizadores/Representantes serão tratados pela Dietajá, Lda em 

conformidade com a legislação aplicável, sempre que se revelem necessários para uma 

determinada prestação de serviços. Para efeito da comunicação e faturação, os dados de tráfego 

serão tratados pelo prazo máximo de 6 (seis) meses a contar da data do seu registo. Os dados 

de localização geográfica, perfil e/ou consumo dos utilizadores/Representantes serão tratados 

na medida em que sejam essenciais para a prestação dos serviços contratualizados e pelo tempo 

que durar a prestação, possibilitando o acesso, nomeadamente, a funcionalidades específicas 

dos serviços, a sugestões de conteúdos, a serviços informativos de proximidade, podendo ficar 

sujeitos à existência de decisões automatizadas;  

c) Por dados de tráfego, localização geográfica, perfil e/ou consumo entende-se:  

c.1. Dados de tráfego: quaisquer dados tratados para efeito do envio de uma 

comunicação através de uma rede de comunicações eletrónicas ou para efeito da 

faturação da mesma, como sejam o número ou identificação e endereço. 

c.2. Dados de localização: quaisquer dados tratados numa rede de 

comunicações eletrónicas ou no âmbito de um serviço de comunicações eletrónicas que 

indiquem a posição geográfica do cliente;  

d) Em caso de autorização, concedida no presente contrato ou em momento futuro: 

 d.1. Os dados de tráfego, localização geográfica, perfil e/ou consumo dos 

utilizadores/Representantes serão também tratados para efeito de comunicações de 

marketing e comercialização de produtos e serviços, incluindo ofertas comerciais 

personalizadas;  

e) Em caso de autorização, nos termos indicados no Formulário, os dados pessoais dos 

utilizadores/Representantes poderão ser tratados pela Dietajá, Lda para prestação de serviços 

informativos e listas, se listas e prestação de serviços informativos a serem tratados pela Dietajá, 

Lda para prestação de serviços de audiotexto, por esse tratamento de dados ser necessário à 

prestação dos referidos serviços.  

f) Nos termos da legislação aplicável, é garantido aos utilizadores/Representantes, a 

qualquer momento, o direito de acesso, retificação, atualização, limitação a eliminação dos seus 

dados pessoais (salvo quanto aos dados que são indispensáveis à prestação dos serviços pela 

Dietajá, Lda ou ao cumprimento de obrigações legais a que o responsável pelo tratamento esteja 

sujeito), o direito a retirar o seu consentimento, sem comprometer a licitude do tratamento 

efetuado, com base na oposição à utilização dos mesmos para fins comerciais pela Dietajá, Lda, 
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bem como o direito à portabilidade dos dados, o que poderá ser feito por escrito fazendo prova 

da sua identificação.  

g) Os utilizadores/Representantes podem submeter reclamações à autoridade de 

controlo, atualmente a Comissão Nacional de Proteção de Dados (CNPD);  

h) A Dietajá, Lda poderá comunicar os dados pessoais dos utilizadores/Representantes, 

com a finalidade do cumprimento de obrigações legais nomeadamente a entidades 

policiais, judiciais, fiscais e reguladoras;  

i) Que as entidades terceiras que, no âmbito de prestações de serviços, procedam ao 

tratamento de dados pessoais dos utilizadores/Representantes em nome e por conta da Dietajá, 

Lda, estão obrigadas, por escrito, a executar medidas técnicas e de segurança adequadas que, 

em cada momento, satisfaçam os requisitos previstos na legislação em vigor e assegurem a 

defesa dos direitos do titular dos dados (nomeadamente, a proteção da privacidade dados 

pessoais).  

8. Caso a Dietajá, Lda decida adotar, em conformidade com o previsto na lei, políticas de gestão 

de tráfego com o objetivo de, por questões de qualidade técnica, otimizar a utilização dos seus 

serviços, estas não irão interferir com a proteção dos dados pessoais.  

9. A omissão ou inexatidão dos dados pessoais ou demais informações prestadas pelo Cliente 

são da sua inteira responsabilidade. 


