Informação sobre o uso dos seus dados pessoais

Responsável pelo tratamento
Para todos os dados obtidos em relação à celebração, execução e rescisão do seu contrato, o
responsável pelo tratamento na aceção do artigo 4.º, n.º 7 do Regulamento Geral sobre a Proteção

CIF B - 82850645 . Tomo 16.355 . Libro 0 . Folio 17 . Sección 8 . Hoja H 277887

de Dados da UE (RGPD), ou seja, a pessoa ou entidade responsável, é a Eppendorf Ibérica, S.L.U.

Tratamento dos seus dados pessoais
Os dados pessoais tratados pela Eppendorf incluem os seus dados pessoais (nome, cargo,
empregador e dados similares), endereço profissional e dados de contacto (número de telefone,
email e dados similares), bem como informação sobre o seu historial de cliente (produtos
encomendados, pontos tratados em negociações de vendas e dados similares) e informação sobre
os seus produtos e interesses contratuais que se deduz desses dados.
Na medida em que estes dados sejam necessários para a celebração, execução e resolução dos
contratos, a Eppendorf trata-os nos termos do artigo 6.º, número 1, alínea b) do RGPD.
Os dados necessários para a execução do contrato, especialmente os dados pessoais, bem como
o endereço profissional e os dados de contacto, são necessários para a celebração do contrato. Se
o cliente não proporcionar estes dados, o contrato não pode ser formalizado. Não haverá outras
consequências derivadas do facto de não proporcionar os dados pessoais anteriormente referidos.
A Eppendorf também trata os dados pessoais dos seus clientes para poder conhecê-los melhor e
poder oferecer-lhes produtos e serviços adequados. O fundamento jurídico deste tratamento de
dados é o artigo 6.º, número 1, alínea f) do RGPD ou, se deu uma autorização, o artigo 6.º, número
1, alínea a) do RGPD. Se deu o seu consentimento, pode retirá-lo a qualquer momento; no entanto,
a retirada do consentimento não afetará à legalidade do tratamento de dados que teve lugar com
base no consentimento até ao momento da retirada. Se o tratamento dos seus dados pessoais
assentar no artigo 6.º, número 1, alínea f) do RGPD, o nosso interesse legítimo radica no nosso
interesse económico no desenvolvimento das nossas operações comerciais e, em concreto, na
otimização das nossas atividades de venda.
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Se não desejar que utilizemos os seus dados pessoais para os fins anteriormente
mencionados (publicidade), pode opor-se a qualquer momento (artigo 21.º, número 3, do
RGPD).
Poderá exercer os seus direitos de Acesso, Retificação, Apagamento, Oposição e Portabilidade
dos seus dados enviando um email para lopd@eppendorf.es.
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Divulgação dos seus dados pessoais
Para a execução dos contratos, a Eppendorf colabora estreitamente com distribuidores internos e
externos. Para permitir que o seu distribuidor interno da Eppendorf o assessore adequadamente e
lhe apoie em todos os assuntos relacionados com os seus contratos existentes com a Eppendorf,
o assessor a seu cargo terá acesso aos dados descritos anteriormente. A divulgação de dados
pessoais aos distribuidores externos só terá lugar em casos particulares e unicamente para os
dados necessários para a execução dos contratos. Isto afeta, por exemplo, as revelações aos
fornecedores de serviços logísticos ou outros fornecedores de serviços. O fundamento jurídico da
divulgação dos seus dados pessoais é o artigo 6.º, número 1, alínea b) do RGPD.
Além disso, podemos dar acesso aos seus dados aos fornecedores de serviços que estão obrigados
pelas instruções. Estes designados subcontratantes na aceção do artigo 28.º do RGPD não devem
tratar os dados para os seus próprios fins, mas apenas na forma estipulada pela Eppendorf. São
escolhidos cuidadosamente e estão obrigados, por lei e por contrato, a garantir um alto nível de
proteção de dados.
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