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Introdução
A Adepto das Letras – Contabilidade e Gestão de Empresas, Lda, representante da marca Similae
Business Services pretende proteger e respeitar a privacidade dos titulares dos dados pessoais
nos termos e para os efeitos previstos na Lei n.º 67/98, de 26 de outubro, e no Regulamento (EU)
2016/679 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 27 de abril de 2016, relativo à proteção das
pessoas singulares no que diz respeito ao tratamento de dados pessoais

Dados pessoais
De acordo com os dados pessoais da Política geral de proteção de dados (RGPD) da UE, é
definido como:
“Qualquer informação relativa a uma pessoa singular identificada ou identificável (” titular da
informação “); uma pessoa singular identificável é aquela que pode ser identificado, direta ou
indiretamente, em particular por referência a um identificador, como um nome, um número de
identificação, dados de localização, um identificador online ou a um ou mais fatores específicos do
físico, fisiológico, identidade genética, mental, económica, cultural ou social dessa pessoa natural“.

Como utilizamos a sua informação
Este aviso de privacidade informa de uma forma geral como nós, a Similae Business Services,
recolhemos e usaremos seus dados pessoais, sendo que sempre que exista recolha dos mesmos,
informaremos acerca da finalidade e do tratamento que será dado.
Os dados pessoais solicitados pelos nossos formulários online serão apenas processados pela
Similae Business Services e usados apenas para os fins mencionados nesses formulários.
Os dados recolhidos não são fornecidos a terceiros e internamente estão guardados em servidores
informáticos com a devida proteção.
Ao abrigo do contrato de prestação de serviços de contabilidade e/ou processamento salarial são
tratados os dados de identificação pessoal e financeiros, sendo os mesmos preservados durante o
período de 12 anos e/ou período previsto em regulamentação específica. Os dados pessoais dos
titulares são transmitidos às entidades oficiais para cumprimento de obrigações legais.
No âmbito do sistema de gestão da qualidade, a Similae Business Services pode solicitar a
avaliação dos serviços prestados pelos Clientes, via plataforma de inquéritos online.
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Informações adicionais
Caso pretenda exercer os seus direitos pode fazê-lo para os seguintes endereços:
Similae Business Services
A/C Encarregado de Proteção de Dados
Estrada de Quarteira Edifício Verona, BL 4 Loja 5
8125-193 Quarteira
ou para o endereço de correio eletrónico: protecao.dados@similae.pt

