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POLÍTICA DE PRIVACIDADE 

A presente Política de Privacidade é válida única e exclusivamente na utilização e no 

processamento de dados no website https://www.arango.pt/. 

 

Responsável pelo Tratamento de Dados 

A responsável pelo tratamento de quaisquer dados pessoais recolhidos pelo presente site 

é a “Arango - Estruturas, Moldes e Montagem Lda. (Zona Franca Da Madeira)”, com 

sede na Plataforma 1 B Zona Industrial da Madeira, 9200-047 Caniçal, Machico, com o 

NIPC 511203110 e o endereço eletrónico geral@arango.pt. 

 

Segurança dos Dados 

A Arango salvaguarda e respeita a privacidade dos utilizadores deste website, através dos 

melhores esforços para a aplicação de todas as medidas de segurança necessárias, técnicas 

e organizativas, por forma a manter a proteção de todos e quaisquer dados pessoais. 

 

Finalidades do Tratamento de Dados 

Quaisquer dados pessoais recolhidos serão exclusivamente usados com as seguintes 

finalidades:  

1. Comunicação solicitada com clientes e/ou potenciais clientes e esclarecimento de 

dúvidas; 

2. Processamento de pedidos de informação; 

3. Comunicações de marketing direto (caso tenha consentido no tratamento dos seus 

dados pessoais para esta finalidade); 

4. Solicitação de serviços/produtos; 

 

Prazo de Armazenamento de Dados 

Os seus dados pessoais serão conservados durante o período estritamente necessário à 

realização da finalidade para a qual foram recolhidos. 

 

Consentimento 

Ao utilizar este site está a consentir nesta política de privacidade, prestando 

consentimento à “Arango - Estruturas, Moldes e Montagem Lda. (Zona Franca Da 

Madeira)” para o processamento dos seus dados pessoais para os fins supra identificados.  

A qualquer momento, o titular dos dados tem o direito de retirar o seu consentimento, 

embora esse direito não comprometa a licitude do tratamento efetuado com base no 

consentimento previamente prestado, nem o tratamento dos dados a fim do cumprimento 

de uma obrigação jurídica a que esteja obrigada a Arango. 

Para retirar o seu consentimento pode, a qualquer momento, contactar a Arango, através 

de carta dirigida à sede (Plataforma 1 B Zona Industrial da Madeira, 9200-047 Caniçal, 

Machico), ou através do endereço eletrónico geral@arango.pt.  
O tipo de serviço que a Arango oferece tem como público alvo maiores de idade. Por essa 

razão, não é expectável o contacto de menores de idade, através deste website. Não 

obstante, se considerar que um menor, vosso filho ou tutelado, nos enviou dados pessoais, 

entre em contacto connosco através do endereço eletrónico geral@arango.pt.  
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Direitos dos Utilizadores 

O utilizador deste website não está obrigado a facultar dados pessoais, não decorrendo 

qualquer consequência do não fornecimento dos mesmos. 

Sem prejuízo do disposto no Regulamento Geral de Proteção de Dados (RGPD), o 

utilizador, sempre que pretenda, poderá exercer os seus direitos de portabilidade, acesso, 

consulta e retificação dos seus Dados Pessoais e/ou de os eliminar, restringir, limitar ou 

opor-se ao tratamento daqueles, através de carta dirigida à sede da Arango (Plataforma 1 

B Zona Industrial da Madeira, Caniçal), ou através de comunicação remetida ao endereço 

eletrónico geral@arango.pt. 

A fim do exercício destes direitos, em caso de dúvida razoável quanto à identidade da 

pessoa singular que apresenta o pedido, a Arango poderá solicitar que lhe sejam 

fornecidas as informações adicionais que forem necessárias para confirmar a identidade 

do titular dos dados. 

 

Uso de “Cookies” 

Os Cookies são utilizados para permitir funcionalidades básicas do website, facilitando e 

otimizando a utilização deste pelo utilizador. Os Cookies utilizados apenas serão capazes 

de recolher informações genéricas de utilização do website, mas já não informações 

pessoais. 

O utilizador pode, a qualquer momento, optar por desativar todos ou parte dos Cookies, 

através das configurações do navegador. No entanto, ao fazê-lo, poderá comprometer a 

eficiência da sua navegação, podendo resultar na inativação de algumas das 

funcionalidades do website. 

 

Alterações à Politica de Privacidade 

A Arango reserva-se o direito de proceder a atualizações e alterações da presente Política 

de Privacidade.  

 

Sem prejuízo de qualquer outra reação judicial ou extrajudicial, o titular poderá ainda 

apresentar uma reclamação ou solicitar ajuda sobre o tratamento de dados junto da 

Comissão Nacional de Proteção de Dados (CNPD) (https://www.cnpd.pt/). 
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