
Princípios de processamento de dados na EMKA Beschlagteile GmbH & Co. KG 
 
Chegou a esta página através de um link, porque deseja informar-se sobre o tratamento 
que fazemos dos (seus) dados pessoais. De modo a cumprir os nossos requisitos de 
informação, de acordo com os art. 12 e seguintes do Regulamento Geral de Proteção de 
Dados (RGPD), gostaríamos de lhe apresentar, seguidamente, as nossas informações 
sobre proteção de dados: 

Quem é responsável pelo processamento de dados? 

Responsável, em termos de lei de proteção de dados, é a 
 
EMKA Beschlagteile GmbH & Co. KG 
Langenberger Str.32 
42551 Velbert  

Encontrará mais informações sobre a nossa empresa, informações sobre os 
representantes autorizados e também outras opções de contacto na ficha técnica do nosso 
site: https://www.emka.com/de_de/service/impressum/ 
 
Que dados seus são processados por nós? E para que fins? 
 
Se tivermos recebido dados seus, processá-los-emos fundamentalmente para os fins para 
os quais os recebemos ou recolhemos. 
 
Um processamento de dados para outros fins só pode ser considerado se os requisitos 
legais exigidos pelo artigo 6, secção 4 do RGPD forem atendidos. No caso, é claro, 
observaremos quaisquer requisitos de informação nos termos do art. 13, secção 3 do 
RGPD e art. 14, secção 4 do RGPD. 
 
Em que base legal se baseia isso? 
 
A base legal para o processamento de dados pessoais é, fundamentalmente – na medida 
em que não existem ainda disposições legais específicas – o art. 6 do RGPD. Aqui, são 
consideradas as seguintes opções, em particular: 

 Consentimento (artigo 6, secção 1, al. a) do RGPD) 
 Processamento de dados para a execução de contratos (artigo 6, secção 1, al. B) do 

RGPD 
 Processamento de dados para a execução de contratos (artigo 6, secção 1, al. b) do 

RGPD 
 Processamento de dados para o cumprimento de uma obrigação legal (artigo 6, 

secção 1, al. b) do RGPD) 

Se os dados pessoais forem processados com base no seu consentimento, tem o direito 
de revogar o seu consentimento para connosco a qualquer momento com efeitos futuros. 

https://www.emka.com/de_de/service/impressum/


 
 

 
Se processarmos os dados com base numa ponderação de interesses, você, enquanto 
pessoa interessada, tem o direito de se opor ao processamento dos seus dados pessoais, 
tendo em consideração os requisitos do art. 21 do RGPD. 
 
Durante quanto tempo são armazenados os dados? 
 
Nós processamos os dados, desde que isto seja necessário para o respetivo objetivo. No 
que diz respeito aos requisitos de armazenamento legais – p.ex., no direito comercial ou 
fiscal – os dados pessoais em questão, são armazenados durante o período da obrigação 
de armazenamento. Após o decurso da obrigação de armazenamento, será verificado se 
existe uma necessidade adicional de processamento. Se já não existir uma necessidade, 
os dados serão eliminados. 
 
Basicamente, no final de um ano civil, efetuamos uma verificação de dados com vista à 
necessidade de um processamento adicional. Devido à quantidade de dados, esta 
verificação é feita com vista a tipos específicos de dados ou finalidades de processamento. 
 
Naturalmente, pode, a qualquer momento (ver abaixo)  solicitar informações sobre os 
dados pessoais armazenados sobre si e, em caso de necessidade inexistente, solicitar a 
exclusão dos dados ou restrição de processamento. 
 
Para que destinatários serão transmitidos os dados? 
 
Uma transmissão dos seus dados pessoais para terceiros só ocorrerá, em princípio, se tal 
for necessário para a execução do contrato consigo, a transmissão com base numa 
ponderação de interesses, na aceção do art. 6, secção 1, al. f) do RGPD é permitida, 
somos legalmente obrigados à transmissão ou você deu o seu consentimento para esta 
transmissão. 
 
A EMKA poderá transferir dados pessoais para outras sociedades de empresas europeias 
EMKA para os fins descritos acima, mas somente se necessário para cumprir os objetivos 
mencionados acima.  
 
A EMKA coopera com parceiros de vendas e representantes comerciais (os denominados 
processadores de contratos). Estes parceiros de vendas e representantes comerciais 
agem apenas sob orientação da EMKA e estão contratualmente obrigados a cumprir os 
requisitos aplicáveis de proteção de dados.  
 
Os destinatários descritos acima podem estar localizados em países fora da União 
Europeia ("países terceiros"), onde a lei aplicável não garante o mesmo nível de proteção 
de dados que na União Europeia. Neste caso, as cláusulas contratuais da norma da UE 
serão aplicadas, para assegurar salvaguardas adequadas e apropriadas para a proteção 
dos dados pessoais.   
 
 



 

Onde é que os dados são processados? 

Os seus dados pessoais serão processados por nós exclusivamente na República Federal 
da Alemanha. 
 
Os seus direitos enquanto "pessoa interessada" 
 
Tem o direito de receber informações sobre os dados pessoais que processamos sobre si. 
 
No caso de um pedido de informação que não seja feito por escrito, pedimos a sua 
compreensão para o facto de que poderemos solicitar uma prova sua de que é a pessoa 
para quem solicita informações. 
 
Além disso, tem o direito de retificar, eliminar ou restringir o processamento, desde que 
tenha o direito legal para tal. 
 
Além disso, tem o direito de se opor ao processamento no âmbito das disposições 
estatutárias. O mesmo se aplica ao direito à transferibilidade de dados. 
 
Em particular, tem o direito de se opor ao processamento dos seus dados em 
conexão com publicidade direta, se isto ocorrer com base numa ponderação de 
interesses, de acordo com o art. 21, secção 1 e 2 do RGPD. 
 
O nosso responsável pelo serviço de proteção de dados 
 
Nomeámos um responsável pelo serviço de proteção de dados na nossa empresa. Pode 
entrar em contacto com ele através das seguintes opções de contacto: 

Securcon GmbH & Co. KG 
Kai Wiesemann 
Ludwigstraße 12 
58638 Iserlohn 
E-mail: info@securcon.de 

Direito à reclamação 

Tem o direito de reclamar sobre o processamento de dados pessoais feito por nós numa 
autoridade reguladora de proteção de dados. 
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