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POLÍTICA DE PRIVACIDADE – GRUPO CELOPLÁS 
 

O Grupo Celoplás agradece a sua visita aos nossos websites e canais. Fazem parte do Grupo Celoplás as empresas:  
 

▪ Celoplás, Plásticos para a Indústria, S.A. 
Rua de S. Mateus, n.º 299, 4775-127 Grimancelos -Barcelos, Portugal 
www.celoplas.pt 

 
▪ CCL, Plásticos para a Indústria, Lda. 

Rua Duque de Loulé, n.º 2310, 4760-333 Calendário - V. N. Famalicão, Portugal 
www.ccl-plasticos.pt 

 
▪ Celoprint, Impressões, Lda. 

Rua da Balaída, Pav. C, 4760-200 V. N. Famalicão, Portugal 

www.celoprint.pt 
 

▪ Centi-Support, Máquinas e Equipamentos para a Indústria, Lda. 
Rua da Indústria, n.º122, 4770-160 Jesufrei - V. N. Famalicão, Portugal 

www.centi-support.com 
 
 

Leia, por favor, esta Política de Privacidade com toda a atenção. A disponibilização dos seus dados pessoais no acesso 

aos websites e canais das empresas do grupo Celoplás implica o conhecimento, entendimento e aceitação das 
condições apresentadas. 

 

 
Dados Pessoais 

 
O que são dados pessoais? 

 
Consideram-se Dados Pessoais todos e quaisquer dados relativos a pessoas singulares identificadas ou identificáveis, 
como o nome, morada, correio eletrónico, idade, estado civil, dados de localização, genéticos, fisiológicos, 

económicos, culturais ou sociais. 
 
 

Quais os dados pessoais recolhidos e tratados? 

 

DADOS PESSOAIS FINALIDADE FUNDAMENTO RESPONSÁVEL PELO TRATAMENTO 

Nome, email, mensagem e 

anexo (facultativo) 

Resposta a contacto 

no formulário do 

website da Celoplás 

 
Interesse legítimo 

Grupo Celoplás (SI, Departamento 

Comercial ou Departamento de 

Recursos Humanos) 

Nome, Apelido, Telemóvel, 

E-mail, Página Profissional, 

CV 

Receção de 

Candidaturas 

Diligência pré- 

contratual /Intere sse 

legítimo 

 
Grupo Celoplás 

E-mail Responder a pedido Interesse legítimo Grupo Celoplás 

http://www.celoplas.pt/
http://www.celoplas.pt/
http://www.ccl-plasticos.pt/
http://www.ccl-plasticos.pt/
http://www.celoprint.pt/
http://www.celoprint.pt/
http://www.centi-support.com/
http://www.centi-support.com/
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 de contacto   

 

Nome, equipa, e-mail, 

número RH, sugestão e 

anexo (facultativo) 

Submissão de ideias 

no âmbito do 

Sistema de Gestão da 

Investigação, 

Desenvolvimento e 

Inovação. 

 

 

Interesse legítimo 

 

 

Grupo Celoplás 

IP, browser, etc. Tracking das visitas 

via Google Analytics 

 

Interesse Legítimo 
 

Grupo Celoplás 

 
 

Utilização de cookies 

Aceder a métricas 

sobre os visitantes de 

forma a entender, de 

forma, genérica 

quem são os 

visitantes 

 
 

Interesse legítimo 

 
 

Grupo Celoplás 

 

O Grupo Celoplás assume que todos os dados foram fornecidos pelo titular dos mesmos ou que este deu autorização 

para o efeito. Considera também que os mesmos são verdadeiros e atuais. 

 
 

De que forma são recolhidos os dados? 

 
Os dados pessoais podem ser recolhidos da seguinte forma:  

▪ No website 
▪ Correio eletrónico 
▪ Pessoalmente 

▪ Canal de Denúncias 
 

Os dados recolhidos são processados e armazenados em suporte informático ou físico, de acordo com a legislação 
europeia em vigor. 

 
 

Qual a finalidade dos dados recolhidos? 
 

Os dados recolhidos destinam-se a integrar uma base de dados pessoais cuja finalidade é:  
▪ Resposta a solicitações de contacto; 

▪ Recrutamento; 
▪ Submissão de ideias no âmbito do Sistema de Gestão da Investigação, Desenvolvimento e  Inovação; 
▪ Tratamento de Denúncias submetidas no respetivo canal 

 
Os nossos colaboradores e os prestadores de serviço contratados pelo Grupo Celoplás são obrigados a manter a 
confidencialidade e a cumprir as disposições do Regulamento Geral da Proteção de Dados. 
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Os seus dados são partilhados? 

 
Os dados recolhidos e na posse de qualquer empresa do Grupo Celoplás poderão ser transmitidos, sob forma 
confidencial, paras as seguintes entidades: 

▪ Entidades do Grupo Celoplás; 
▪ Autoridades judiciais ou administrativas, nos casos em que tal seja obrigatório; 
▪ Subcontratantes que procederão ao tratamento de dados por conta do Grupo e de acordo com as finalidades 

pré-determinadas. 

 
Onde armazenamos os seus dados pessoais? 

 

Os dados que recolhemos de si e pelos quais somos responsáveis estão armazenados num local na União Europeia.  
 

 
Qual o período de armazenamento dos dados? 

 
O período de retenção dos dados recolhidos e armazenados varia de acordo com a finalidade do seu tratamento. Nos 
casos em que não existe qualquer exigência legal específica, os dados serão conservados apenas pelo período mínimo 

necessário às finalidades para as quais foram recolhidos. Após esse período os dados serão eliminados. 
 

Os seus Direitos e Escolhas 

 

O Grupo Celoplás respeita o seu direito à privacidade e à proteção dos seus dados: é importante que seja capaz de  

controlar os seus dados pessoais. 

Assim, poderá exercer o direito de atualização, retificação e apagamento dos seus dados pessoais, através do 

endereço de correio eletrónico rgpd@celoplas.pt, podendo, ainda, apresentar reclamação na Autoridade Competente  

– Comissão Nacional da Proteção de Dados (CNPD). 

 

 
Tem os seguintes direitos: 

 

 
OS SEUS DIREITOS O QUE SIGNIFICA? 

 

O direito a ser informado 

Tem direito a obter informação clara, transparente e facilmente 

compreensível acerca da forma como usamos os seus dados 

pessoais e acerca dos seus direitos. É por essa razão que lhe 

fornecemos informação na presente Política. 

 

 
O direito de acesso 

Tem direito de acesso aos dados pessoais que detemos sobre si 

(sujeito a determinadas limitações). 

Podemos cobrar uma taxa razoável tendo em consideração o 

custo administrativo do fornecimento da informação. 

Pedidos manifestamente infundados, excessivos ou repetitivos 

mailto:rgpd@celoplas.pt


4/7 

 

Celoplás, Plásticos para a Indústria S.A.  
Sede • Head Office  Rua de S. Mateus nº299, 4775-127 Grimancelos, Barcelos, Portugal 
Correspondência • Correspondence  Apartado 9 EC Nine, 4776-909 Nine, Portugal 
T +351 252 960 060 • FAX +351 252 960 061 • geral@celoplas.pt • www.celoplas.pt  
Sociedade Anónima – Capital Social € 500.000,00 – Matriculada no C.R.C de Barcelos  
NIF PT 502 209 739  

 
 poderão não ser respondidos. 

Para o fazer, contacte-nos por favor para os dados infra referidos. 

 

O direito de retificação 

Tem direito à retificação dos seus dados pessoais se estiverem 

incorretos ou desatualizados e/ou a completá-los se estes 

estiverem incompletos. 

 

 

O direito de apagamento/direito a ser esquecido 

Em alguns casos, tem direito a que os seus dados pessoais sejam 

apagados ou eliminados. Tenha em consideração que este não é 

um direito absoluto, uma vez que podemos ter fundamentos 

legais ou legítimos para a retenção dos seus dados pessoais. Se 

deseja que eliminemos os seus dados contacte-nos por favor para 

os dados abaixo expostos. 

 

O direito de, a qualquer momento, retirar o 

consentimento para o tratamento de dados 

baseado no consentimento 

Pode retirar o seu consentimento ao nosso tratamento dos seus 

dados quando o referido tratamento for baseado no seu 

consentimento. A retirada do consentimento não afeta a 

legalidade do tratamento baseado no consentimento antes da 

respetiva retirada. 

 

 
 

 
O direito a opor-se ao tratamento tendo como 

base interesses legítimos 

Pode opor-se em qualquer momento ao tratamento dos seus 

dados quando o referido tratamento te m por base um interesse 

legítimo. Re metemos para a tabela inserida na secção “que dados 

recolhemos e como os utilizamos”, especialmente a coluna “Qual 

é a base legal para o tratamento dos seus dados?” para identificar  

quando o nosso tratamento é baseado em interesses legítimos. 

 

 
Para o fazer, contacte-nos por favor para os dados presentes no 

fim desta Política. 

 
 

 

O direito a apresentar uma queixa junto da 

autoridade supervisora 

Tem direito de contactar a autoridade  para a proteção de dados 

do seu país, no caso de Portugal, a CNPD, de forma a apresentar  

uma queixa contra as práticas não permitidas de proteção de  

dados e privacidade do Grupo Celoplás. 

Não hesite em contactar-nos para os dados infra referidos antes 

de apresentar qualquer queixa junto da autoridade de proteção 

de dados competente, nomeadamente a Comissão Nacional de 

Proteção de Dados. 

 
 

 
O direito à portabilidade dos dados 

Tem direito de mover, copiar ou transferir os dados da nossa base  

de dados para outra. O  presente aplica-se apenas a dados que  

forneceu, quando o tratamento se basear no seu consentimento 

ou em contrato e o tratamento for realizado por meios 

automatizados. 

Remetemos para as tabelas inseridas na seção “que dados 

recolhemos e como os usamos”, especialmente a coluna “Qual é a 
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 base legal para o tratamento dos seus dados?” para identificar  

quando o tratamento é baseado na execução de um contrato ou 

no consentimento. 

Para mais informações, contacte-nos por favor para os dados 

presentes no fim desta Política. 

 
 
 

O direito à restrição 

Tem direito a solicitar a restrição do tratamento dos seus dados. 

Este direito significa que o nosso tratamento dos seus dados é  

restrito, portanto podemos armazená-los, mas não os pode mos 

utilizar, nem os submeter a tratamento adicional. 

Aplica-se em circunstâncias limitadas enumeradas pelo 

Regulamento Geral de Proteção de Dados. 

 

 
 
 

 
 

O direito a desativar os Cookies 

Tem direito a desativar os Cookies. As configurações dos motores 

de busca da Internet estão normalmente programadas para, por 

defeito, aceitar Cookies, mas pode facilmente ajustá-las pela 

alteração das configurações do seu motor de busca. 

Muitos cookies são usados para melhorar a utilização e  

funcionalidade os websites/apps. 

Se deseja restringir ou bloquear todos os cookies que estão 

configurados pelos nossos websites/apps (que podem impedi-lo 

de utilizar certas partes do site), ou quaisquer outros 

websites/apps, pode fazê-lo através das configurações do seu 

motor de busca, cuja a explicação se encontra exposta nesta 

Política. 

 
 
 

Uso de Cookies 

 
O que são Cookies? 

 

São pequenos ficheiros de texto que se armazenam no computador do titular para acompanhar as preferências dos 
visitantes e facilitar/otimizar a navegação no website. 
Se pretender pode eliminar os Cookies a qualquer momento, sob pena de algumas funções deixarem de estar 

disponíveis durante a navegação. Para informações sobre eliminação de cookies, por favor consulte a função “Ajuda” 
do seu browser. 

 

Porque se utilizam Cookies? 

• Para os websites funcionarem de forma mais eficaz e  rápida; 

• Para melhor o nível de segurança quando utiliza alguma área de acesso restrito; 

• Ajudar a recolher informação que melhor pode servir os seus interesses; 
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• Recolher informação estatística para melhorar a forma de se relacionar com os clientes e  produtos. 

 

 
Benefícios para o cliente ou utilizador 

• Mais segurança; 

• Não receber repetidamente perguntas ou informação já visualizada. 

 

 
Desvantagens 

Algumas cookies podem ficar instaladas no navegador do utilizador durante algum tempo e além disso existem 

cookies que podem fazer a monitorização do percurso do utilizador no website das empresas.  

 

 
Que tipo de cookies a Celoplás utiliza: 

Pouco-intrusivo - utiliza-se na observação do utilizador, mas não fornece qualquer tipo de informação pessoal 

(Google Analytics); 

 

 
COOKIE DESIGNAÇÃO DESCRIÇÃO OUTRAS INFORMAÇÕES 

 

 
Google 

Analytics 

gat 

gali 

gid 

ga 

Estes cookies tê m como finalidade recolher 

informações sobre como os visitantes utilizam 

o website da Internet. A informação recolhida 

tem o objetivo de ajudar a melhorar o 

website, sendo que toda a informação 

recolhida é estritamente anónima 

 

Para mais informações visite o 

sítio da internet: 

http://www.google.c om/analyti  

cs/learn/privacy.html 

 
Utilização de Cookies pelo Grupo Celoplás 

 

Todos os navegadores permitem aceitar, recusar ou apagar cookies, através da alteração dos parâmetros do seu 

navegador de Internet. A alteração dos parâmetros pode ser feita através das definições específicas do seu navegador 

de internet. Alertamos para o fac to de que a recusa das cookies pode tornar o acesso ao site mais lento e não permitir 

o acesso a determinadas áreas do website. 

Para obter mais informações sobre cookies, incluindo para saber que cookies foram instalados e como podem ser 

geridos e eliminados, visite www.allaboutcookies.org. 
 

No caso de não desejar ser detetado ao visitar o nosso site pode fazê -lo através do link: 

http://tools.google.com/dlpage/gaoptout 

 

 

Pode encontrar a informação acerca do controlo das cookies de acordo com o seu navegador de Internet na seguinte 

tabela: 

http://www.google.com/analyti
http://www.allaboutcookies.org/
http://tools.google.com/dlpage/gaoptout
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TIPO DE NAVEGADOR DE INTERNET SITE 

Microsoft Edge https://support.microsoft.com/pt-pt/help/4027947/windows-delete-cookies 

Chrome https://www.google.com/chrome/intl/en-GB/more/privacy.html 

Firefox http://support.mozilla.org/en-US/kb/Clear%20Recent%20History 

Safari http://support.apple.com/kb/PH5042 

Opera http://www.opera.com/browser/tutorials/security/privacy/ 

 
 

Segurança dos Dados 

 
O Grupo Celoplás assume o compromisso de garantir a proteção da segurança dos seus dados. Para tal, foram 

adotadas diversas medidas de segurança, de caráter técnico e organizativo, de forma a proteger os dados pessoais 
disponibilizados pelo titular contra a sua perda, uso indevido, alteração, tratamento ou acesso não autorizado, bem 
como contra qualquer outra forma de tratamento ilícito. Ainda neste seguimento, o Grupo Celoplás exige aos seus 
subcontratantes a adoção de medidas de segurança equivalentes aquelas que pratica internamente. 

Não obstante, o grupo Celoplás poderá transmitir dados a terceiros em casos de processos judiciais e/ou 
administrativos, desde que tal seja devidamente ordenado. 

 

 
Alterações à Política de Privacidade 

 
O Grupo Celoplás reserva-se no direito de proceder à alteração à sua Política de Privacidade, a qualquer altura. As 

alterações introduzidas serão apresentadas neste website. 
 
 

Responsável pela recolha e tratamento de dados 

 
Cada empresa do Grupo Celoplás é responsável pela recolha e tratamento dos dados pessoais do seu website. 

Para qualquer questão relacionada com esta Política de Privacidade e para exercício de qualquer direito referido 

anteriormente pode entrar em contacto com o Grupo Celoplás, através de:  

 

 
Celoplás, Plásticos para a Indústria S.A. 

Rua de São Mateus, n.º 299 

4775-127 Grimancelos - PORTUGAL 

Tel: (+351) 252 960 060 

Fax: (+351) 252 960 061 

E-mail: rgpd@celoplas.pt 

 

 
Política de Privacidade revista em 20 de fevereiro de 2023 

https://support.microsoft.com/pt-pt/help/4027947/windows-delete-cookies
https://www.google.com/chrome/intl/en-GB/more/privacy.html
http://support.mozilla.org/en-US/kb/Clear%20Recent%20History
http://support.apple.com/kb/PH5042
http://www.opera.com/browser/tutorials/security/privacy/
mailto:rgpd@celoplas.pt

