
 

POLÍTICA DE PRIVACIDADE 

Indicamos em seguida os pormenores relativos aos vários tipos de tratamento de dados pessoais que 
efetuamos no MONBAKE GRUPO EMPRESARIAL SAU 

Tratamento dos dados pessoais de utilizadores 

Informações básicas sobre proteção de dados 
 

Responsável: MONBAKE GRUPO EMPRESARIAL SAU  

Finalidade: 
 
 
 
 

 
 
Prestação dos serviços solicitados e resposta aos seus pedidos de 
contacto através dos nossos formulários da página web  

www.bellsola.com/es, assim como envio de comunicações 

comerciais e da newsletter informativa. 
 

Base legal 
 
 

 
 Execução de um contrato 
 Interesse legítimo do responsável 
 Autorização do interessado. 

Destinatários: Salvo obrigação legal, não serão cedidos dados a terceiros. 

Direitos: 
 
 
 
 

 
Tem direito a aceder, retificar e eliminar os dados, assim como 
outros direitos, que constam das informações suplementares, para o 
exercício dos quais se deve dirigir ao responsável pelo tratamento 
dos dados no endereço rgpd@monbake.com     

  

1. Informações suplementares sobre proteção de dados 
 
Quem é o responsável pelo tratamento dos seus dados? 
 

Identidade: MONBAKE GRUPO EMPRESARIAL SAU – CIF: A31025778 

Endereço postal: AVDA. PAMPLONA 59, 31192 de MUTILVA (NAVARRA) 
Telefone: 948 23 51 50 
Correio eletrónico: rgpd@monbake.com  
 
Para que fins tratamos os seus dados pessoais? 
O MONBAKE GRUPO EMPRESARIAL SAU  trata as informações facultadas pelas pessoas interessadas 
para efeitos de prestação dos serviços solicitados e resposta aos pedidos de contacto, queixas e 
reclamações através dos nossos formulários da página web www.bellsola.com/es, assim como para o 
envio de comunicações comerciais e da newsletter informativa sobre os nossos produtos e serviços. 

Durante quanto tempo conservamos os seus dados? 
Os dados são conservados enquanto não solicitar a sua eliminação ou restrições ao tratamento. 
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Qual é base legal para o tratamento dos seus dados? 
A base legal para o tratamento dos seus dados é a seguinte: 

 Execução de um contrato: prestação dos serviços solicitados/venda de produtos 
 Interesse legítimo do responsável: finalidades necessárias para a prestação 
 Autorização do interessado: envio de comunicações comerciais, publicação de imagens e 

serviços de venda online, newsletter informativa. 
 
 
A quem são comunicados os seus dados? 
Salvo obrigação legal, não serão cedidos dados a terceiros. 

Há transferência de dados para países terceiros? 
Não estão previstas transferências de dados para países terceiros. 

Quais são os seus direitos quando nos faculta os seus dados? 
Qualquer pessoa tem direito a obter confirmação do facto de o MONBAKE GRUPO EMPRESARIAL SAU 
estar ou não a tratar dados pessoais que lhe digam respeito. 

As pessoas interessadas têm direito a aceder aos seus dados pessoais, assim como a solicitar a 
retificação de dados incorretos ou, se for o caso, a solicitar a sua eliminação, quando, entre outros 
motivos, os dados já não forem necessários para os fins para os quais tenham sido recolhidos. 

Em determinadas circunstâncias, os interessados poderão solicitar restrições ao tratamento dos seus 
dados, caso em que unicamente os conservaremos para o exercício ou defesa de reclamações. Terá, 
além disso, direito, nos casos legalmente estabelecidos, à portabilidade dos seus dados pessoais. 

Em determinadas circunstâncias e por motivos relacionados com a sua situação específica, os 
interessados poderão opor-se ao tratamento dos seus dados. Nesse caso, o MONBAKE GRUPO 
EMPRESARIAL SAU não procederá ao tratamento dos dados, salvo por motivos legítimos imperiosos ou 
para o exercício ou defesa de eventuais reclamações. 

Para o exercício efetivo dos seus direitos, envie uma mensagem de correio eletrónico para 

rgpd@monbake.com ou dirija-se aos nossos escritórios situados na AVDA. PAMPLONA 59, 31192 de 

MUTILVA (NAVARRA). Se concedeu a sua autorização para alguma finalidade concreta, tem o direito de 

retirar a qualquer momento a autorização concedida, sem que isso afete a legitimidade do tratamento 

baseado na autorização antes de a mesma ter sido retirada. 

Se considerar que os seus direitos em matéria de proteção de dados pessoais estão a ser violados, 
especialmente se não tiver conseguido exercer os referidos direitos, pode apresentar uma reclamação à 
autoridade de controlo competente em matéria de proteção de dados, através da respetiva página web: 
www.agpd.es. 
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