
POLÍTICA DE TRATAMENTO DE DADOS PESSOAIS 

A Selinde Van der Spek é a entidade responsável pelo tratamento dos dados pessoais fornecidos, que 

se encontra devidamente regularizada junto da Comissão Nacional de Proteção de Dados. Os seus 

dados pessoais não serão vendidos e/ou fornecidos a terceiros. 

Os dados ora fornecidos são propriedade do respetivo titular e são facultados à Selinde Van der Spek 

para efeitos de: 

Se estiveres inscrito no nosso boletim de notícias, pediste um download, preencheste um formulário 

de contacto, fizeste um pagamento ou solicitares um dos meus produtos e/ou serviços, vai te ser 

pedido para preencheres os teus dados. Estes serão tratados apenas pelo departamento 

administrativo para o sobredito efeito e não outro. 

Estes dados podem ser os seguintes: 

- Primeiro e último nome 

- Endereço de e-mail 

-  Número de telefone/telemóvel 

-  Rua e número de casa 

-  Código postal e local de residência 

- Endereço IP 

- NIF 

 

COM QUE OBJETIVO UTILIZO OS DADOS PESSOAIS? 

Os dados são recolhidos e guardados pelas seguintes razões:  

- O teu nome e endereço de e-mail são utilizados por MIM para enviar e-mails com dicas que podem 

vir a ter também um objetivo comercial. Só faço isto com dados que obtive com o download de 

documentos grátis, dados que recolhi via o formulário de contacto ou via solicitação de informação. 

- O teu nome, endereço de e-mail, NIF e número de telefone/telemóvel que preenches no formulário 

são utilizados para poder fazer uma oferta e/ou poder responder à solicitação de contacto. 

Se estiveres inscrito no nosso boletim de notícias, pediste um download, preencheste um formulário 

de contacto, fizeste um pagamento ou solicitares um dos meus produtos e/ou serviços, e não queres 

receber um e-mail meu futuramente, podes sempre cancelar a inscrição clicando no link que se 

encontra no fim do e-mail, ou contactando-me. O teu endereço de e-mail é eliminado 

imediatamente e não irá ser guardado. 

 

REDES SOCIAIS 

Quero facilitar ao máximo a ação partilhar o conteúdo do meu site nas redes sociais. Podes fazer isto, 

entre outras maneiras, clicando nos ícones das redes sociais que te possibilitam partilhar. Coloquei 

estes ícones das seguintes redes sociais: Facebook, Instagram. Lê as declarações de privacidade das 

redes sociais respetivas para saber como estas lidam com privacidade. 



Ao titular dos dados fornecidos é garantido o direito de acesso, retificação, apagamento, limitação 

do tratamento, oposição e portabilidade dos seus dados, através do endereço de correio eletrónico 

info@selindamente.pt . 

É ainda assegurado o direito de retirar o consentimento dado para o tratamento de dados através do 

mesmo endereço de correio eletrónico, bem como de reclamar à Comissão Nacional de Proteção de 

Dados quanto ao tratamento efetuado. 

 

PRAZO DE RETENÇÃO 

Não irei guardar os teus dados por mais tempo que necessário para cumprir o objetivo para que 

foram recebidos. Se cancelares a inscrição para receber os meus e-mails, os teus dados pessoais irão 

ser eliminados do sistema, ao mais tardar, até ao fim do mês respetivo. Os dados no meu sistema de 

contabilidade são guardados, no mínimo, 7 anos, para cumprir todas as obrigações legais, entre 

outros. Estes dados são eliminados por mim passado 1 ano depois desta obrigação.   

O prazo acima mencionado é válido, a não ser que existam, para mim, obrigações legais de manter os 

dados por mais tempo e/ou mantê-los acessíveis. 

 

Poderá, em qualquer momento, pedir para saber que informação a Selinde Van der Spek tem 

registada sobre si, pedir a correção de informação incorreta, bem como solicitar que a Selinde Van 

der Spek deixe de usar ou apague essa informação, usando, para tal, o email info@selindamente.pt . 

 

MODIFICAÇÕES 

Eu reservo o direito de alterar a política de privacidade a qualquer momento. As alterações entram 

em vigor na data anunciada para este fim.  

  2021 SeLindaMente - Selinde Kirsten Van der Spek 
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