Política de Privacidade
O Regulamento Geral de Proteção de Dados - RGPD regula a proteção das pessoas singulares
no que diz respeito ao tratamento de dados pessoais e à livre circulação desses dados.
A empresa Valor Activo - Contabilidade e Apoio à Gestão, Lda. encontra-se empenhada em
proteger a privacidade dos titulares dos dados, tendo para o efeito elaborado a presente
Política de Privacidade com o objetivo de dar a conhecer o seu compromisso e respeito para
com as regras relativas à privacidade e à proteção de dados pessoais que recolhe e trata no
âmbito das suas funções e da legislação de proteção de dados pessoais em vigor.
Neste contexto informamos que:
1. A empresa Valor Activo - Contabilidade e Apoio à Gestão, Lda, pessoa colectiva
507063538, com sede na Rua Joaquim Duarte Resina n.º 7, R/C Dto., 2640-402 Mafra, é a
entidade responsável pela recolha e tratamento dos seus dados pessoais.
2. A Valor Activo, no âmbito das suas funções, recolhe determinadas informações relativas a
dados pessoais de clientes e seus funcionários, potenciais clientes, prestadores de serviços,
fornecedores e colaboradores.
3. Todos os dados recolhidos pelo Valor Activo são fornecidos voluntariamente pelos seus
clientes, administradores de condomínios, fornecedores e colaboradores no âmbito das suas
relações contratuais.
4. As pessoas singulares, em conformidade com a lei, têm o direito de aceder aos seus dados
pessoais, bem como de os alterar, opor-se ao respectivo tratamento, retirar o
consentimento e exercer os demais direitos previstos na lei (salvo quanto aos dados que são
indispensáveis à prestação dos nossos serviços ou ao cumprimento de obrigações legais a
que estejamos sujeitos).

5. Todos os dados recolhidos pela Valor Activo serão destruídos, ou devolvidos, assim que a
informação deixe de ser útil para o seu propósito original ou se esgote o seu fim.
6. Os dados pessoais são tratados e arquivados em papel e/ou informatizados, com medidas
de segurança adequadas para a protecção da privacidade. A Valor Activo adoptou as
medidas técnicas e organizativas para garantir a segurança dos dados pessoais e para
prevenir o uso ou acesso não autorizados, modificação, perda e destruição ilícita ou
acidental, incluindo: instalações com alarme de intrusão e de incêndio, armários com
fechadura, senha de aceso individuais aos programas e equipamentos informáticos, firewall,
e cópias de backup periódicas.
7. A Valor Activo não partilha os dados pessoais com empresas, entidades e indivíduos
externos, excepto: por motivos legais, ou no cumprimento das suas funções e obrigações, ou
com autorização expressa do respectivo titular.
8. A Valor Activo reserva-se no direito de, a todo o momento, sem aviso prévio, e com
efeitos imediatos, alterar, acrescentar ou revogar, parcial ou totalmente, a presente Politica
de Privacidade.

