
 

 

A nossa Politica de Protecção de Dados 
 
 
J.H.Custódio – Comércio e Decoração, Lda garante a privacidade e proteção 
dos dados pessoais prestados e registados voluntariamente pelos titulares dos 
dados e por estes autorizados nos termos da legislação nacional e comunitária 
em vigor sobre proteção de dados pessoais uma vez que os mesmos são 
necessários e fundamentais à facturação e ao funcionamento do site para a 
realização das consultas e aos contactos por via eletrónica. A prestação de 
quaisquer dados pessoais, exceptuando a facturação, é totalmente voluntária, 
embora por vezes necessária para permitir o funcionamento dos programas 
de consulta e contactos por via eletrónica. Chama-se a atenção dos titulares 
dos dados de que, para o correto funcionamento de algumas funcionalidades 
presentes deste site, se o titular não autorizar a inclusão dos seus dados 
pessoais nos ficheiros automatizados da J.H.Custódio – Comércio e 
Decoração, Lda. para posterior tratamento informático, não poderemos 
contactá-lo via electrónica e/ou via telefónica. J.H.Custódio – Comércio e 
Decoração, Lda recolhe e processa informação sobre dos titulares dos dados 
para fins de facturação e informativos que possam ser do interesse dos 
mesmos. A informação facultada pelos titulares dos dados será usada para os 
contactar sempre que necessário, ou seja, para os informar de feiras e 
produtos e para lhes oferecer serviços que lhes possam ser de utilidade (desde 
que não tenham optado por não ser informados sobre esses serviços). Os 
dados pessoais que sejam fornecidos à J.H.Custódio – Comércio e 
Decoração, Lda. poderão ser incluídos em ficheiros automatizados, que se 
destinarão às finalidades expressamente indicadas aquando da recolha dos 
mesmos, proporcionando resposta às necessidades dos nossos clientes e 
serão sempre tratados de forma confidencial e segura nos termos da 
legislação em vigor, com base em medidas técnicas e organizativas 
consideradas adequadas à proteção dos dados pessoais. De acordo com as 
disposições legais aplicáveis, é garantido aos utilizadores o acesso aos seus 
dados pessoais e a possibilidade de requerer, por escrito, junto da 
J.H.Custódio – Comércio e Decoração, Lda. a sua atualização, retificação, 
limitação, oposição, eliminação ou esquecimento. O utilizador poderá ainda 
apresentar reclamação à Autoridade de Controlo Portuguesa. Os dados 
pessoais recolhidos serão mantidos em tratamento enquanto pertinentes para 
os objetivos da sua recolha, sendo posteriormente alvo de retenção por um 
período de seis meses findo o qual serão devidamente eliminados. Sobre o 
presente tema, a J.H.Custódio – Comércio e Decoração, Lda poderá ser 
contatada através dos seguintes pontos de contacto: Rua do Sol ao Rato, 31 
A, 1250-261 Lisboa, Portugal ou pelo e-mail: elisabetetome@jhcustodio.pt . 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
Aviso de Privacidade - De acordo com o Regulamento UE 2016/679; Dados Pessoais a recolher: Nif, Nome, morada e Código Postal, 
email,  telefone e telemóvel. Finalidades de processamento: Facturação e processamento da mensagem enviada pelo remetente via 
website www.jhcusodio.pt; Pelo exercício de envio da mensagem, assume a J.H.Custódio – Comércio e Decoração, Lda. que o titular 
produziu consentimento para o tratamento dos seus dados pessoais para a finalidade específica acima identificada. Os dados solicitados 
são considerados pela J.H.Custódio – Comércio e Decoração, Lda como mínimos para as atividades subsequentes de resposta à 
mensagem rececionada e somente os processará para a finalidade acima identificada. Os dados pessoais são recolhidos para diligências 
pré-contratuais a pedido do titular dos dados. Exercícios de direitos: Acesso, retificação, esquecimento, limitação ou oposição ao 
tratamento, portabilidade e reclamação à Autoridade de Controlo Portuguesa; Período de Retenção: período decorrente da Lei para 
facturação e 6 Meses após processamento, nos restantes casos. Eliminados após o prazo; J.H.Custódio – Comércio e Decoração, Lda. 
gere ativamente medidas técnicas e administrativas adequadas à proteção dos dados pessoais sob sua guarda; Partilha de dados 
pessoais: Os dados podem ser partilhados com outras entidades diretas inerentes à finalidade do tratamento em nome e benefício único 
da J.H.Custódio – Comércio e Decoração, Lda e do Titular; Dúvidas, esclarecimentos, exercício de Direitos: 
elisabetetomé@jhcustódio.pt; 

 
Agradecemos resposta a este mail com a indicação: 
 
Consinto a utilização dos meus dados pessoais de acordo com o informado. 

 
 
 
Para mais esclarecimentos, consulte o nosso site na pasta: Politica de 
Protecção de Dados Pessoais 
 
 
 
 
 
 
 
  



 

 

Clausula para contratos com prestadores de serviços: Contabilidade 
 
Aditamento ao contrato de Avença 
 
“Os dados fornecidos no âmbito do contrato entre a J.H.Custódio – Comércio 
e Decoração, Lda e …. São única e exclusivamente para processamentos 
decorrentes do contrato entre as partes, não podendo ser dado outro destino 
aos mesmos, nomeadamente ser fornecidos a terceiros. 
Qualquer utilização indevida que a  vossa empresa der aos dados que a 
J.H.Custódio – Comércio e Serviços vos fornecer para tratamento decorrente 
do nosso contrato, serão vossa responsabilidade” 
 
 


