
Aviso legal: 

 

Informação sobre o titular do sítio web (domínio): 

 

O endereço URL [página web: http://www.foresa.com], (adiante designado os sítios 

web), são domínios registados pela FORESA, INDUSTRIAS QUIMICAS DEL 

NOROESTE, S.A. 

Nos termos da obrigação de informação estabelecida no artigo 10.º da Lei 34/2002, de 

11 de julho, relativa aos Serviços da Sociedade da Informação e do Comércio 

Eletrónico, informa-se que este sítio web é propriedade de: 

• Denominação social: FORESA, INDUSTRIAS QUIMICAS DEL NOROESTE, 

S.A. (FORESA) 

• NIF: A28141224 

• Inscrita no Registo Comercial de Pontevedra, Folha PO 9599, Tomo 1320, 

Fólio 38 

• Sede social: Avda. Doña Urraca nº 91, CP 36650 Caldas de Reis. Espanha 

• Endereço de correio eletrónico: privacidad@foresa.com 

• Telefone: +34 985 05 92 00 

 

Esta página tem carácter informativo, tendo como objetivo facilitar, ao público em 

geral, o conhecimento dos produtos e serviços disponibilizados. O acesso ao sítio web 

é, em princípio, gratuito, sem prejuízo de a contratação de produtos ou serviços 

através do sítio web poder estar sujeita a uma contrapartida económica. 

O utilizador compromete-se a não utilizar o sítio web, nem a informação 

disponibilizada no mesmo, para a realização de atividades contrárias à Lei, à moral ou 

à ordem pública, e a respeitar as condições de utilização estabelecidas pela empresa. 

 

Política de Proteção de Dados Pessoais da FORESA, INDUSTRIAS QUIMICAS 

DEL NOROESTE, S.A. 

 

Em cumprimento das normas em vigor em matéria de proteção de dados, 

nomeadamente o Regulamento (UE) n.º 2016/679 do Parlamento Europeu e do 

Conselho, de 27 de abril de 2016, (RGPD), a Lei Orgânica de Proteção de Dados de 

Carácter Pessoal (LOPDCP, 15/99), o Regulamento de desenvolvimento da LOPDCP 

(Decreto Real, 1720/2007, de 21 de dezembro), informamos que a Política de 

Proteção de Dados Pessoais, em matéria de tratamento dos dados pessoais, é a 

explicada em detalhe de seguida. 

 

 



Responsável pelo tratamento dos dados pessoais 

O responsável pelo tratamento é a pessoa coletiva que determina os fins e os meios 

do tratamento de dados pessoais. Por outras palavras, o responsável decide como e 

com que finalidades serão tratados os dados pessoais. 

Para efeitos da presente Política de Proteção de Dados, o responsável pelo 

tratamento dos dados pessoais é o seguinte: 

• Denominação social: FORESA, INDUSTRIAS QUIMICAS DEL NOROESTE, 

S.A. (FORESA) 

• NIF: A28141224 

• Inscrita no Registo Comercial de Pontevedra, Folha PO 9599, Tomo 1320, 

Fólio 38 

• Sede social: Avda. Doña Urraca nº 91, CP 36650 Caldas de Reis. Espanha 

• Endereço de correio eletrónico: privacidad@foresa.com 

• Telefone: +34 985 05 92 00 

Que dados pessoais são tratados por nós e como garantimos a sua proteção? 

Um dado pessoal é toda a informação relativa a uma pessoa singular identificada ou 

identificável. 

Para os fins estabelecidos na presente política de privacidade, o responsável procede 

à recolha e ao tratamento dos dados pessoais indicados em cada tipo de tratamento, 

estando estes dependentes dos diferentes serviços solicitados ou da relação 

contratual existente com a nossa entidade. 

A nossa empresa compromete-se a proceder ao tratamento com absoluta 

confidencialidade e a aplicar as medidas de segurança adequadas, a nível físico, 

técnico e organizacional, para a proteção dos seus dados pessoais. 

O titular dos dados garante e é responsável, em qualquer caso, pela veracidade, 

exatidão, vigência e autenticidade dos dados pessoais fornecidos e compromete-se a 

mantê-los devidamente atualizados. 

 

Tratamento de dados de "candidatos a emprego" 

 

1. Que tipo de dados pessoais tratamos? 

 

• Dados identificativos: nome, CC, data de nascimento, endereço, telefone, 

endereço de correio eletrónico, imagem. 

• Dados de características pessoais: Sexo, estado civil, nacionalidade, idade, 

data e local de nascimento. 

• Dados académicos e profissionais: profissão, cargo, experiência, qualificações. 

 



2. Com que finalidade procedemos ao tratamento dos seus dados pessoais? 

Procedemos ao tratamento dos dados pessoais que nos fornecer para a gestão dos 

processos de seleção da empresa. 

Os dados fornecidos serão conservados enquanto o interessado não anular o seu 

consentimento para continuar a guardar o seu curriculum vitae para futuros processos 

de seleção. Em todo o caso, os CV serão eliminados um ano após o seu envio.  

3. Qual é a legitimação para o tratamento dos seus dados? 

O fundamento legal para o tratamento dos seus dados reside no consentimento 

expresso que lhe é solicitado. 

4. Os seus dados serão transmitidos a que destinatários? 

Os seus dados poderão ser cedidos às empresas do grupo FINSA:,  grupo de 

empresas a que pertence a FORESA e cuja sociedade-mãe é a FINANCIERA 

MADERERA, S.A. (FINSA), para a qual o seu consentimento é 

  

• FINANCIERA MADERERA, S.A. ……………..………...…    A-15005499 

• DECOTEC PRINTING, S.A …………………………….….    A-60886702 

• BRESFOR, INDUSTRIA DO FORMOL, S.A. 

• FORESA FRANCE, S. A.S 

Os seus dados pessoais não serão cedidos a qualquer outra entidade externa.  

Serão realizadas transferências internacionais para os Estados Unidos da América ao 

abrigo do Privacy Shield, através do subcontratante Google (Gsuite). 

 

Tratamento de dados de "clientes e fornecedores" 

 

1. Que tipo de dados pessoais tratamos? 

 

• Dados identificativos: nome, CC, endereço, telefone, endereço de correio 

eletrónico. 

• Dados financeiros: conta bancária, dados do cartão de crédito. 

• Dados académicos e profissionais: profissão, cargo, experiência, qualificações. 

• Dados relativos a transações: produtos e serviços prestados. 

 

2. Com que finalidade procedemos ao tratamento dos seus dados pessoais? 

Procedemos ao tratamento dos dados pessoais que nos fornecer para a gestão dos 

dados dos clientes e dos fornecedores da empresa, para manter a relação comercial, 



a gestão contabilística, administrativa e de faturação, assim como para cumprir as 

obrigações fiscais.  

Está igualmente prevista a finalidade de publicidade e prospeção comercial, para a 

qual é solicitado o consentimento expresso por parte do interessado. 

Os dados pessoais fornecidos serão conservados enquanto se mantiver a relação 

comercial. Se decidir cancelar os seus dados pessoais, estes poderão ser 

conservados nas nossas bases de dados durante os prazos previstos pela legislação, 

com o intuito de cumprir as obrigações fiscais e contabilísticas, sendo estes eliminados 

aquando da prescrição dos referidos prazos legais ou de quaisquer prazos aplicáveis.  

3. Qual é a legitimação para o tratamento dos seus dados? 

Os fundamentos jurídicos para o tratamento dos seus dados residem na execução de 

um contrato, assim como no cumprimento de uma obrigação legal do responsável. 

A comunicação de ofertas e de promoções que poderiam ser do seu interesse está 

sujeita ao consentimento expresso que lhe é solicitado. 

4. Os seus dados serão transmitidos a que destinatários? 

Os seus dados podem ser transmitidos á empresa mãe (FINSA)  

ou a terceiros que prestam serviços relacionados aos propósitos do tratamento para o 

qual os dados foram coletados, e sujeitos ao seu consentimento quando necessário. 

Os seus dados pessoais não serão cedidos a nenhuma outra entidade, exceto os 

exigidos por organismos públicos, por obrigação legal. 

Serão realizadas transferências internacionais para os Estados Unidos da América ao 

abrigo do Privacy Shield, através do subcontratante Google (Gsuite e Cloud Platform). 

 

Tratamento de dados de "contactos e potenciais clientes" 

 

1. Que tipo de dados pessoais tratamos? 

 

• Dados identificativos: nome, endereço, telefone, endereço de correio 

eletrónico. 

 

2. Com que finalidade procedemos ao tratamento dos seus dados pessoais? 

Procedemos ao tratamento dos dados pessoais que nos fornecer no formulário de 

contacto para a gestão de dados de contactos comerciais e de potenciais clientes. 

Está igualmente prevista a finalidade de publicidade e prospeção comercial, para a 

qual é solicitado o consentimento expresso por parte do interessado. 

Os dados pessoais fornecidos serão conservados enquanto se mantiver a relação 

comercial. Se decidir cancelar os seus dados pessoais, estes serão eliminados da 

nossa base de dados de contactos.  



3. Qual é a legitimação para o tratamento dos seus dados? 

O fundamento legal para o tratamento dos seus dados reside no consentimento 

expresso que lhe é solicitado. 

4. Os seus dados serão transmitidos a que destinatários? 

Os dados poderão ser transmitidos a subcontratantes que realizem tarefas de gestão 

de envio de comunicações, assim como de gestão de redes sociais. 

Serão realizadas transferências internacionais para os Estados Unidos da América ao 

abrigo do Privacy Shield, através do subcontratante Google (Gsuite).  

 

Tratamento de dados de "segurança" 

 

1. Que tipo de dados pessoais tratamos? 

 

• Dados identificativos: nome, CC, endereço, telefone, assinatura, imagem/voz 

 

2. Com que finalidade procedemos ao tratamento dos seus dados pessoais? 

Procedemos ao tratamento de dados pessoais para garantir a segurança das 

instalações da empresa através da gravação de imagens de vídeo (videovigilância).  

Também procedemos ao tratamento dos dados para gerir o controlo de acessos. 

Os dados pessoais serão conservados, no máximo, durante os prazos legais previstos 

(um mês). 

3. Qual é a legitimação para o tratamento dos seus dados? 

Os fundamentos jurídicos para o tratamento dos seus dados residem na satisfação de 

interesses legítimos visados pelo subcontratante. 

4. Os seus dados serão transmitidos a que destinatários? 

Os seus dados poderão ser transmitidos à PROINSA, entidade responsável pelo 

tratamento dos dados de segurança, assim como às empresas de instalação e 

manutenção dos serviços de alarme e de controlo de acessos. 

Os seus dados pessoais não serão cedidos a qualquer outra entidade, exceto os 

exigidos legalmente pelas corporações e forças de segurança.  

Também não estão previstas transferências internacionais de dados pessoais. 

 

Quais são os seus direitos quando nos fornece os seus dados? 

 

Em conformidade com as normas aplicáveis em matéria de proteção de dados, tem 

uma série de direitos relativos ao tratamento dos seus dados pessoais. O exercício 



desses direitos será gratuito para si, exceto nos casos em que sejam apresentados 

pedidos manifestamente infundados ou excessivos, sobretudo de forma repetitiva. 

Os referidos direitos são os seguintes: 

a. Direito de informação: Tem direito a ser informado de forma concisa, 

transparente, compreensível e de fácil acesso, com uma linguagem clara e simples, 

sobre a utilização e o tratamento dos seus dados pessoais. 

b. Direito de acesso: Tem direito a solicitar, a qualquer momento, que 

confirmemos se estamos a proceder ao tratamento dos seus dados pessoais, que lhe 

facultemos o acesso aos mesmos e à informação relativa ao seu tratamento, bem 

como a obter uma cópia dos referidos dados. A cópia dos seus dados pessoais que 

lhe possamos fornecer será gratuita, embora a solicitação de cópias adicionais possa 

estar sujeita à cobrança de um valor razoável, baseado nos custos administrativos. Da 

nossa parte, poderemos solicitar-lhe a confirmação da sua identidade ou solicitar-lhe 

informações adicionais que sejam necessárias para a gestão do seu pedido. 

c. Direito de retificação: Tem direito a solicitar a retificação de dados pessoais 

inexatos, desatualizados ou incompletos dos quais seja titular. Também poderá 

solicitar que sejam completos os dados pessoais incompletos, inclusive através de 

uma declaração adicional. 

d. Direito de eliminação: Tem direito a solicitar a eliminação dos seus dados 

pessoais caso, entre outros motivos, os dados já não sejam necessários para os fins 

para os quais foram recolhidos. Não obstante, este não é um direito absoluto, de modo 

que a nossa empresa poderá continuar a conservá-los, devidamente bloqueados, nos 

pressupostos previstos pelas normas aplicáveis. 

e. Direito de limitação de tratamento: Tem direito a solicitar que limitemos o 

tratamento dos seus dados pessoais, o que significa que poderemos continuar a 

guardá-los mas não poderemos continuar a proceder ao seu tratamento, caso se 

verifique alguma das condições seguintes:  

• caso o titular dos dados impugne a exatidão dos dados, durante um 

prazo que permita ao responsável verificar a exatidão dos mesmos; 

• caso o tratamento seja ilícito e o titular dos dados se opuser à 

eliminação dos dados e solicite, como alternativa, a limitação da sua 

utilização; 

• caso a nossa entidade já não necessite dos dados para os fins do 

tratamento, mas o titular dos dados precise destes para a elaboração, 

exercício ou a defesa de reclamações; 

• caso o titular dos dados se tiver oposto ao tratamento, enquanto se 

averigua se os motivos legítimos da nossa entidade prevalecem sobre 

os daquele. 

f. Direito à portabilidade dos dados: Tem direito a que os seus dados sejam 

transmitidos a outro subcontratante num formato estruturado, de uso comum e de 

leitura ótica. Este direito aplica-se quando o tratamento dos seus dados pessoais se 

baseia no consentimento ou na execução de um contrato e o referido tratamento é 

efetuado por meios automatizados. 



g. Direito de oposição: Este direito permite que se oponha ao tratamento dos seus 

dados pessoais, incluindo a criação de perfis. Não poderemos respeitar o seu direito 

quando tratamos os seus dados apenas no caso de acreditarmos que existem motivos 

legítimos para o tratamento ou para a elaboração, o exercício ou a defesa de 

reclamações. 

h. Direito a não se submeter a decisões automatizadas, incluindo perfis: Este 

direito permite que não seja objeto de uma decisão baseada exclusivamente no 

tratamento automatizado, incluindo a criação de perfis, em que as referidas decisões 

produzam efeitos jurídicos ou o afetem de forma semelhante. Salvo se a referida 

decisão for necessária para a celebração ou execução de um contrato, estiver 

autorizada por uma lei ou assente no consentimento. 

i. Direito a anular o consentimento: Nos casos em que tenhamos obtido o 

consentimento para o tratamento dos seus dados pessoais associados a determinadas 

atividades (por exemplo, com o objetivo de lhe enviar comunicações comerciais), 

poderá anular esse consentimento a qualquer momento. Desta forma, deixaremos de 

realizar essa atividade específica para a qual tinha dado o seu consentimento 

anteriormente, exceto se existir uma outra razão que justifique a continuidade do 

tratamento dos seus dados para esses fins, caso em que será notificado do facto. 

j. Direito a apresentar uma reclamação junto de uma autoridade de controlo: Tem 

direito a apresentar uma reclamação junto da Agência Espanhola de Proteção de 

Dados, C/ Jorge Juan, 6, 28001 Madrid, 901 100 099 - 912 663 517 (www.agpd.es), ou 

pelo endereço eletrónico: https://sedeagpd.gob.es/sede-electronica-

web/vistas/formQuejasSugerencias/seleccionarQuejaSugerencia.jsf 

Poderá exercer os direitos indicados anteriormente, enviando-nos uma notificação 

para o endereço físico ou para o endereço de correio eletrónico indicados, 

acompanhada por um documento comprovativo da sua identidade e fornecendo os 

detalhes necessários para processar o seu pedido. 

Os interessados podem obter informações adicionais sobre os seus direitos na página 

web da Agência Espanhola de Proteção de Dados, www.agpd.es.  

 

Condições de acesso e de utilização do sítio web 

 

O acesso ao sítio web é da exclusiva responsabilidade do utilizador, sendo que este 

supõe a aceitação e o conhecimento das advertências legais, condições e termos de 

utilização associados. O utilizador garante a autenticidade e veracidade de todos os 

dados que fornece, quer no preenchimento dos formulários de registo, quer em 

qualquer outro momento posterior, sendo da sua responsabilidade a atualização da 

informação fornecida de modo a refletir a sua situação atual. O utilizador será 

responsável pela inexatidão ou falta de veracidade da informação fornecida.  

O UTILIZADOR compromete-se a utilizar de forma adequada os conteúdos e serviços 

(como, por exemplo, serviços de sala de conversação, fóruns de debate ou grupos de 

notícias) disponibilizados pela nossa empresa através do seu portal e, a título 

enunciativo mas não limitativo, a não os utilizar para: 

i.realizar atividades ilícitas, ilegais ou contrárias à boa-fé e à ordem pública;  

http://www.agpd.es/
https://sedeagpd.gob.es/sede-electronica-web/vistas/formQuejasSugerencias/seleccionarQuejaSugerencia.jsf
https://sedeagpd.gob.es/sede-electronica-web/vistas/formQuejasSugerencias/seleccionarQuejaSugerencia.jsf
http://www.agpd.es/


ii.difundir conteúdos ou propaganda de carácter racista, xenófobo, pornográfico ilegal, 

de incitamento ao terrorismo ou que atente aos direitos humanos;  

iii.provocar danos nos sistemas físicos e lógicos, dos seus fornecedores ou de terceiros, 

introduzir ou difundir na rede vírus informáticos ou quaisquer outros sistemas físicos 

ou lógicos suscetíveis de provocar os danos referidos anteriormente;  

iv.tentar aceder e, se for esse o caso, utilizar as contas de correio eletrónico de outros 

utilizadores, assim como modificar ou manipular as suas mensagens.  

A nossa empresa reserva-se o direito de remover quaisquer comentários e 

contribuições que violem o respeito da dignidade humana, que sejam discriminatórios, 

xenófobos, racistas, pornográficos, que atentem contra a juventude ou a infância, a 

ordem ou a segurança pública, ou que, no seu entender não sejam adequados para 

publicação.  

Em qualquer caso, a empresa não assume qualquer responsabilidade pelas opiniões 

emitidas pelos utilizadores através dos fóruns, das salas de conversação ou de outras 

ferramentas de participação. 

Direitos de propriedade intelectual  

 

O utilizador está obrigado a respeitar os direitos de propriedade intelectual da 

empresa. A utilização ou a concessão de acesso ao presente sítio web não 

representam a outorga de qualquer direito sobre as marcas, nomes comerciais ou 

qualquer outro sinal distintivo utilizado na mesma. 

Pela expressão "Sítio web" entende-se, com carácter delimitativo mas não limitativo, 

os dados, textos, gráficos, imagens, animações, criações musicais, vídeos, sons, 

desenhos, fotografias e outros incluídos no mesmo, e, em geral, todas as criações 

expressas por qualquer meio ou suporte, tangível ou intangível, independentemente 

de serem suscetíveis ou não de propriedade intelectual, de acordo com o texto 

reformulado da Lei de Propriedade Intelectual. 

Estão proibidos quaisquer descarregamentos do presente sítio web para fins 

comerciais, pelo que o utilizador não poderá explorar, reproduzir, distribuir, modificar, 

transmitir publicamente, ceder, transformar ou utilizar os conteúdos deste sítio web 

para fins comerciais.  

Além disso, nos termos do disposto no presente Aviso legal, está proibida a 

reprodução, total ou parcial, dos conteúdos deste sítio web, sem a autorização 

expressa do autor e sem que a outorga da autorização possa ser entendida como 

cedendo esses conteúdos ao utilizador. 

 

Isenção e limitação de responsabilidade  

 

A nossa empresa está isenta de qualquer tipo de responsabilidade por danos e perdas 

nos casos seguintes, sem carácter limitativo: 



• Em caso de impossibilidade ou dificuldades de ligação à rede de comunicações 

através da qual está acessível este sítio web, independentemente da classe de 

ligação utilizada pelo utilizador. 

• Em caso de interrupção, suspensão ou cancelamento do acesso ao sítio web, 

assim como da disponibilidade e continuidade do funcionamento do sítio ou 

dos serviços e/ou conteúdos do mesmo, nos casos em que tal se deva (i) à 

interrupção do serviço por motivos de manutenção técnica da rede ou (ii) a 

uma causa alheia ao âmbito de controlo da nossa empresa, quer a causa tenha 

origem direta ou indireta nesta. 

• Em caso de falta de qualidade e de velocidade de acesso ao sítio e das 

condições técnicas que o utilizador deve garantir para poder aceder ao sítio e 

aos seus serviços e/ou conteúdos. 

 

Alteração dos termos e condições de utilização 

 

As presentes condições gerais e as condições específicas que possam ser 

estabelecidas, com a redação que assumam a cada momento, têm uma duração 

indefinida e permanecerão em vigor enquanto o portal estiver ativo. Em todo o caso, a 

empresa reserva-se o direito de alterar unilateralmente as condições de acesso ao 

portal, assim como o seu conteúdo. 

A pessoa que acede ao sítio web aceita e sujeita-se ao cumprimento das seguintes 

condições de utilização: O utilizador compromete-se a utilizar os serviços e as 

informações disponibilizados no sítio web na forma em que estes são apresentados, 

sem alterar os conteúdos e para sua utilização exclusiva, sem que possa ceder, de 

qualquer forma, ou notificar qualquer pessoa dos mesmos, estando obrigado a utilizá-

los no seu próprio e único interesse na forma aplicável de acordo com a natureza dos 

conteúdos. O utilizador compromete-se a utilizar as suas senhas de acesso (nome de 

utilizador e palavra-passe) para uso exclusivo do utilizador titular das mesmas, sendo 

a sua conservação, confidencialidade e correta utilização da sua exclusiva 

responsabilidade. A nossa empresa reserva-se o direito de alterar as presentes 

condições gerais de utilização, a qualquer momento e sem aviso prévio, pelo que o 

utilizador está obrigado a reler as presentes Condições Gerais sempre que aceder ao 

sítio web. A nossa empresa não assume qualquer responsabilidade por qualquer 

prejuízo que o utilizador ou terceiros possam causar em virtude da utilização da sua 

palavra-passe por outras pessoas, independentemente de isso ocorrer com ou sem o 

seu conhecimento. A utilização dos serviços e dos conteúdos do sítio web é da única e 

exclusiva responsabilidade dos utilizadores. 

Os utilizadores estão cientes e aceitam voluntariamente que a utilização da página e 

dos serviços e conteúdos se realiza, em qualquer caso, sob a sua única e exclusiva 

responsabilidade.  

Nomeadamente, a nossa empresa não garante a continuidade, disponibilidade e 

utilidade do sítio web, dos seus serviços e conteúdos. Por esse motivo, não é 

responsável por possíveis danos e prejuízos, de qualquer tipo, que possam ser 

causados aos utilizadores. 



A nossa empresa também não garante a ausência de vírus ou de outros elementos 

que possam gerar alterações no sistema informático dos utilizadores ou nos 

documentos em formato eletrónico ou ficheiros guardados no mesmo. Por esse 

motivo, não é responsável por possíveis danos e prejuízos, de qualquer tipo, que 

possam ser causados aos utilizadores. 

 

Legislação aplicável e jurisdição 

 

As presentes condições gerais de utilização do sítio web regem-se pela legislação 

espanhola. 

As partes, para a resolução de quaisquer litígios que possam surgir e renunciando 

expressamente ao seu próprio foro, sujeitam-se aos julgados e tribunais de Santiago 

de Compostela.  

Litígios em linha 

 

Dando cumprimento à obrigação de informação em matéria de resolução de litígios em 

linha, nos termos do art. 14.º, n.º 1, do Regulamento (UE) n.º 524/2013, informamos 

que a Comissão Europeia dispõe de uma plataforma de resolução de litígios em linha, 

que se encontra à sua disposição no seguinte endereço: 

http://ec.europa.eu/consumers/odr/” 

 


