
Declaração de Privacidade Paruzzi BV 

 
Paruzzi BV é responsável pelo processamento de dados pessoais conforme mostrado nesta 
declaração de privacidade. 

Contactos: 
Paruzzi BV, Kreeft 16, 4401 NZ Yerseke, The Netherlands 
+31 (0) 113-503555 
www.paruzzi.com 

Evert Poelman é o Responsável pela Proteção de Dados, pode ser contactado via 
info@paruzzi.com 

Os dados pessoais que processamos: 
Paruzzi BV processa os seus dados pessoais porque utiliza os nossos serviços e/ou porque 
forneceu-nos por conta própria. 

Abaixo está uma informação geral dos dados pessoais que processamos: 
- Primeiro e último nome  
- Endereço 
- Número telefónico 
- Endereço electrónico 
- Número da Câmara de Comércio (se aplicável) 
- Número de Contribuinte (se aplicável) 
- Número de Conta Bancária 

Dados pessoais e/ou sensíveis que processamos: 
O nosso website e/ou serviços não tem intenção de recolher dados dos visitantes do site 
menores de 16 anos. A não ser que tenham a permissão parental ou de responsáveis. 
Contudo, não podemos verificar se um visitante tem mais de 16 anos. Nós encorajamos os 
pais a envolverem-se nas actividades online dos seus filhos, de forma a evitar que os dados 
das crianças sejam recolhidos sem consentimento parental. Se tem a certeza que recolhemos 
informação pessoal de um menor sem essa permissão, por favor, contacte-nos via 
info@paruzzi.com e nós apagaremos essa informação. 

Com que finalidade e com base no qual processamos dados pessoais: 
Paruzzi BV processa os seus dados pessoais para as seguintes finalidades 
- Lidar com o seu pagamento / encomenda  
- Enviar a nossa newsletter e/ou folheto publicitário  
- Telefonar ou enviar e-mail se necessário (para executar os nossos serviços) 
- Informar acerca de alterações dos nossos serviços e produtos 

Tomar decisões automatizadas: 
Paruzzi BV não toma decisões baseadas no processamento automatizado em questões que 
poderão ter consequências (significativas) nas pessoas. Isto refere-se a decisões tomadas por 



programas ou sistemas de computador, sem envolver uma pessoa (por exemplo, um 
funcionário da Paruzzi BV). 

Durante quanto tempo armazenamos os dados pessoais: 
Paruzzi BV não armazena os seus dados pessoais durante mais tempo do que o estritamente 
necessário para executar as finalidades para as quais os seus dados são recolhidos. Utilizamos 
os seguintes períodos de retenção para as seguintes (categorias) dos dados pessoais: 

(Categoria) dados pessoais   Até cancelamento do registo 
Dados pessoais    Até cancelamento do registo 
Endereço    Até cancelamento do registo 
Vários     Até cancelamento do registo 

Partilhar dados pessoais com terceiros: 
Paruzzi BV só partilha dados com terceiros e só se for necessário para a execução do nosso 
acordo consigo ou para cumprir obrigações legais. 

Cookies, ou técnicas semelhantes, que usamos: 
Paruzzi BV utiliza cookies no site. Cookie é um simples e pequeno ficheiro de dados que é 
criado por um site e armazenado pelo seu navegador no disco rígido do seu computador. 
Usamos cookies para facilitar a utilização da nossa loja virtual / para facilitar o login no nosso 
site / para memorizar as suas configurações e preferências. Pode desactivar estes cookies 
através do seu navegador, mas isso afetará negativamente o funcionamento do nosso site. 
Com a sua permissão nós colocamos "cookies de rastreio" no seu computador. Usamos estes 
cookies para rastrear as páginas que visita e criar um perfil do seu comportamento online. 
Este perfil não está ligado ao seu nome, endereço, e-mail, etc., mas apenas para associar 
anúncios ao seu perfil que sejam o mais relevante possível para si. Se não quiser cookies, terão 
que ser excluídos por si próprio. Consulte o manual do seu navegador. 

Ver, alterar ou apagar dados: 
Tem o direito de ver, corrigir ou apagar os seus dados pessoais. Também tem o direto de 
anular o consentimento para o processamento de dados ou se opôr ao processamento dos 
seus dados pessoais pela Paruzzi BV e tem o direito da portabilidade de dados. Isso significa 
que pode enviar-nos um pedido para enviarmos a informação pessoal que temos no nosso 
computador relativa a si para si ou outra organização especificada por si. 

Pode enviar um pedido para inspeção, correção, eliminação, transferência de dados dos seus 
dados pessoais ou requisitar o cancelamento do seu consentimento ou objeção ao 
processamento dos seus dados pessoais para info@paruzzi.com. 

Para garantir que o pedido de acesso foi feito por si, pedimos que nos envie uma cópia do seu 
BI/Cartão de Cidadão com o pedido. Cubra a preto a sua foto de passaporte, MRZ (zona de 
leitura de máquina, a faixa com números no fundo do passaporte), número do passaporte e 
número de serviço de cidadão (BSN) nessa cópia. Isso é para proteger a sua privacidade. 
Responderemos o mais rápido possível ao seu pedido, mas dentro de um período de quatro 
semanas. 



Paruzzi BV também gostaria de salientar que tem a possibilidade de apresentar queixa junto à 
autoridade supervisora nacional, a Autoridade Holandesa de Proteção de Dados. Isso pode ser 
feito através deste link:  
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons  

Como protegemos os seus dados pessoais: 
Paruzzi BV leva a proteção de dados muito a sério e toma as medidas necessárias para evitar o 
uso indevido, perda, acesso não autorizado, divulgação indesejada e alteração não autorizada. 
Se pensa que os seus dados não estão seguros ou se há indicações de abuso, por favor, 
contacte o nosso serviço ao consumidor ou info@paruzzi.com 
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