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INFORMAÇÃO QUANTO AO TRATAMENTO DOS SEUS DADOS PESSOAIS
1.!

2.!

A LEIRILIVRO, COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE LIVROS, LDA. (LEIRILIVRO), com NIPC 504.403.192, com sede na Estrada Principal
das Garruchas, 206 B, 2440-037 Reguengo do Fetal (Batalha) é a responsável pelo tratamento dos dados pessoais recolhidos
através do presente formulário, sendo os dados pessoais indicados com (*) de preenchimento obrigatório.
A LEIRILIVRO irá recolher os seus dados pessoais para as seguintes finalidades:
Finalidade

Dados

Criação e gestão de ficha de professor
Envio de materiais de apoio (testes, planificações…)
Envio de informação sobre eventos (formações, apresentações de projetos
escolares, etc.)
Envio de marketing promocional, como campanhas, novos produtos, descontos,
boas festas, parabéns, etc.
3.!
4.!

Os dados em questão não serão utilizados para nenhuma outra finalidade que não a indicada, sendo conservados pela
LEIRILIVRO durante dez (10) anos após a sua recolha num servidor seguro e de acesso condicionado.
Tendo em atenção as finalidades, os seus dados pessoais serão comunicados às seguintes entidades as quais os tratarão
por conta da LEIRILIVRO:
Finalidade

Envio de materiais de apoio
Envio de informação sobre eventos (formações,
apresentações de projetos escolares…)
Envio de marketing promocional, como,
campanhas, novos produtos, descontos, etc.
5.!
6.!

7.!

Nome completo; Data de nascimento;
Telemóvel; Email; Morada; Código postal e
Localidade; Grupo(s) de recrutamento;
Categoria Profissional; Nome do
agrupamento/escola; Localidade do
agrupamento/escola; Cargos; Em que
anos leciona inglês/espanhol.

Entidade
SENDINBLUE, SAS, registrada no RCS de Paris sob o nº 498 019 298, com
sede social na rue de la Chaussée d'Antin n°47 75009, Paris, França.
CTT Ads.pt, plataforma digital online, disponibilizada pelos CTT – Correios
de Portugal, S.A, com NIPC 500.077.568 e sede na Avenida D. João II, 13,
1999-001 Lisboa.
CLICKATELL LTD, com NIPC nº861085427, e sede social em Bank House,
81 St Judes Road, Englefield Green, Surrey, TW20 0DF, UK.
CTT – Correios de Portugal, S.A, com NIPC 500.077.568 e sede na
Avenida D. João II, 13, 1999-001 Lisboa

Não iremos utilizar os seus dados para outras finalidades sem o seu consentimento prévio e expresso.
A LEIRILIVRO recorda que poderá exercer o seus direitos previstos na legislação (acesso, retificação, apagamento, limitação,
oposição, portabilidade) através de contacto escrito através do website ou para o seguinte email: rgpd@leirilivro.pt podendo
igualmente retirar os presentes consentimentos a qualquer momento, sem prejuízo do direito a apresentar reclamação à
autoridade de controlo competente.
Poderá obter mais informações sobre a forma como os seus dados serão tratados através do email: rgpd@leirilivro.pt
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