
 

POLÍTICA DE PRIVACIDADE 

INFORMAÇÕES BÁSICAS SOBRE PROTEÇÃO DE DADOS 

 
Responsável: MONBAKE GRUPO EMPRESARIAL SAU  

 
Finalidade: 

 
Proceder à gestão administrativa, contabilística e fiscal, assim como ao envio de 

comunicações comerciais sobre os nossos produtos, envio de comunicações no 

âmbito da relação comercial com o nosso cliente, incluindo a venda online e a 

prestação dos serviços fornecidos, e a o envio de produtos através de terceiros. 

Finalidades relacionadas com a utilização  dos serviços que disponibilizamos 

nas nossas páginas web www.monbake.com, www.bellsola.com/es,  

www.berlys.es, www.bertiz.es, www.betina.es, www.gustazismo.com,   

www.hornoartesano.com y www.oriotradicion.com/es 

 
Base legal: 

▪ Execução de um contrato. 

▪ Cumprimento de uma obrigação legal. 

▪ Autorização do interessado. 

▪ Interesse legítimo do responsável 

 
Destinatários: 

 
Está prevista a cedência de dados a: administração pública com competência na 

matéria; organizações e empresas relacionadas com o responsável pelo 

tratamento que permitam a prestação do serviço; empresas de transporte; 

empresas de comunicação; bancos, caixas, entidades financeiras e gateways de 

pagamento para a venda online. Empresas relacionadas com o MONBAKE 

GRUPO EMPRESARIAL SAU 

 
Direitos: 

 
Tem direito a aceder, retificar e eliminar os dados,  assim como outros 

direitos, que constam das informações suplementares, que pode exercer 

diretamente através do endereço de correio eletrónico rgpd@monbake.com 

 
Proveniência: 

 
Do próprio interessado e das nossas páginas web. 

 
Informações 

suplementares: 

 
Pode solicitar informações na nossa página web: www.monbake.com 

http://www.monbake.com/
http://www.bellsola.com/es
http://www.berlys.es/
http://www.berlys.es/
http://www.bertiz.es/
http://www.betina.es/
http://www.gustazismo.com/
http://www.hornoartesano.com/
http://www.hornoartesano.com/
http://www.oriotradicion.com/es
mailto:rgpd@monbake.com
http://www.monbake.com/


 Quem é o responsável pelo tratamento dos seus dados? 

 
Identificação e endereços: 

 

NIF SOCIEDADE DOMICILIO 
 

A31025778  MONBAKE GRUPO EMPRESARIAL SAU. Avd. Pamplona 59, 31192 MUTILVA 

B87868378  MONBAKE INVESTMENT I, S.L. Avd. Pamplona 59, 31192 MUTILVA  

B35642347 BERLYS CANARIAS S.L. Pol. Ind. Valle de Guimar, Manzana 9, 38509  CANDELARIA 

 
 

E mail: rgpd@monbake.com 
 

Delegado de Proteção de Dados (DPD): CONSULTING & STRATEGY GFM S.L. (GFM SERVIÇOS) 

 
Contacto DPD: dpo@gfmservicios.com 

 
 
 

Com que finalidade tratamos os seus dados pessoais? 
 

No MONBAKE GRUPO EMPRESARIAL SAU tratamos as informações que nos são facultadas 

pelas pessoas interessadas para fins relacionados com: 

 
Proceder à gestão administrativa, contabilística e fiscal, assim como ao envio de 

comunicações comerciais sobre os nossos produtos, envio de comunicações no âmbito da 

relação comercial com o nosso cliente, incluindo a venda online e a prestação dos serviços 

fornecidos, e ao envio de produtos através de terceiros. Finalidades relacionadas com a 

utilização  dos serviços que disponibilizamos nas nossas páginas web www.monbake.com, 

www.bellsola.com/es,  www.berlys.es, www.bertiz.es, www.betina.es, www.gustazismo.com,   

www.hornoartesano.com  e  www.oriotradicion.com/es 

 

 
RGPD: 6.1.a) A pessoa visada autorizou o tratamento dos seus dados pessoais para um ou 

vários fins específicos: transmissão dos dados a empresas necessárias para a prestação do 

serviço solicitado, transmissão de dados a aplicações de terceiros para serviços externos, envio 

de promoções comerciais. 

RGPD: 6.1.b) Tratamento necessário para a execução de um contrato em que a pessoa visada 

seja parte ou para a aplicação de medidas pré-contratuais a seu pedido. 

RGPD: 6.1.c) Tratamento necessário para o cumprimento de uma obrigação legal aplicável ao 

responsável pelo tratamento. 

RGPD: 6.1.f) Tratamento necessário para a satisfação de interesses legítimos do 

responsável pelo tratamento ou de terceiros,  
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desde que tais interesses não se sobreponham aos interesses e direitos 

fundamentais da pessoa visada. 

 
 

 
Durante quanto tempo conservamos os seus dados? 

 
São conservados durante o tempo necessário ao cumprimento da finalidade para a qual foram 

recolhidos e à determinação de eventuais responsabilidades determinadas pelo cumprimento 

de obrigações legais, resultantes da referida finalidade e do tratamento dos dados; para os fins 

em que solicitamos a autorização expressa da pessoa visada, são conservados até que a mesma 

exerça o seu direito de supressão ou restrição da finalidade, por exemplo, o envio de 

comunicações comerciais. 

 
 
 

Com que legitimidade são tratados os seus dados? 
 

A base legal para o tratamento dos seus dados é a seguinte: 
 

RGPD UE 2016 / 679 e LO GDD 3 /2018 
 

• Execução de um contrato: compra e venda de produtos e/ou serviços prestados 
 
• Cumprimento de obrigações legais decorrentes da nossa relação profissional, laboral 

ou comercial 

• Interesse legítimo do responsável: todas as finalidades descritas e relacionadas com o 

serviço prestado e/ou produto fornecido: compra, apoio ao cliente, devolução, cedência a 

terceiros para transporte e entrega, gestão de ofertas a clientes, comunicações com o cliente 

relacionadas com o serviço, reclamações e queixas, cedência de dados a terceiros para prestação 

dos serviços e coordenação de atividades empresariais 

• Autorização do interessado: fins para os quais solicitamos a autorização do 

utilizador e/ou cliente: envio de comunicações comerciais, registo de utilizadores lojas 

online, tratamento de imagens, publicação de dados nas redes sociais 

 
 
 

A que destinatários são comunicados os seus dados? 
 

Os dados são comunicados aos seguintes destinatários: 
 
•  Autoridades competentes na matéria, para efeitos de cumprimento de obrigações legais 

• Serviços de tesouraria, segurança social e outros organismos públicos 



 
• Organizações e empresas relacionadas com o responsável pelo tratamento, MONBAKE 

GRUPO EMPRESARIAL SAU , para efeitos de prestação de serviços externos à empresa, 

nomeadamente assessoria, consultoria, informática, auditoria, seguros, prevenção de acidentes 

de trabalho, agências de viagens, advogados e outros prestadores de serviços externos. 

• Cedência de dados a empresas do Grupo Monbake 
 

• Bancos, caixas económicas, entidades financeiras vias de pagamento para vendas on-line. 
 
 
 

Transferência de dados para países terceiros? 
 

Não está prevista a transferência de dados para países terceiros. 
 
 
 

Quais são os seus direitos quando nos faculta os seus dados? 
 

Qualquer pessoa tem direito a confirmação sobre o facto de os seus dados pessoais estarem ou 

não a ser tratados no MONBAKE GRUPO EMPRESARIAL SAU  

As pessoas visadas têm o direito de aceder aos seus dados pessoais, solicitar a sua retificação 

ou, se for o caso, solicitar a sua eliminação quando, entre outros motivos, os dados deixem de 

ser necessários aos fins para os quais foram recolhidos. 

Em determinadas circunstâncias, as pessoas visadas podem solicitar a restrição do tratamento 

dos seus dados; nesse caso conservamo-los apenas para o exercício ou defesa de reclamações. 

Em determinadas circunstâncias, por motivos relacionados com a sua situação particular, as 

pessoas visadas podem opor-se ao tratamento dos seus dados. Nesse caso, o MONBAKE 

GRUPO EMPRESARIAL SAU deixa de tratar os dados em questão, salvo por motivos legítimos 

imperiosos ou para o exercício ou defesa de eventuais reclamações. 

Pode exercer concretamente os seus direitos do seguinte modo: tem direito a aceder, retificar e 

eliminar os dados, para além de outros direitos enumerados na informação adicional, que pode 

exercer diretamente nos escritórios do MONBAKE GRUPO EMPRESARIAL SAU ou através do 

endereço de correio eletrónico rgpd@monbake.com 

 Se concedeu a sua autorização para alguma finalidade concreta, tem a qualquer momento 

direito a retirar a autorização concedida, sem que tal afete a legitimidade do tratamento 

efetuado com base na sua autorização antes de esta ser retirada. 
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Caso sinta que estão a ser violados os seus direitos relativamente à proteção dos seus dados 

pessoais, especialmente se não tiver podido exercer os seus direitos, pode apresentar uma 

reclamação junto das autoridades de controlo competentes em matéria de proteção de dados, 

através do respetivo sítio web: www.agpd.es. 

 

 
Como obtivemos os seus dados? 

 
Os dados pessoais que tratamos nas empresas do MONBAKE GRUPO EMPRESARIAL SAU 

são fornecidos diretamente pela pessoa visada 

 As categorias de dados tratados são: 

 Dados de identificação  
 

 Imagens e vídeos 
 

 Endereços postais e eletrónicos 
  

 Informações comerciais 
 

 Dados bancários, cartões bancários 
 
 

SEGURANÇA 
 

O MONBAKE GRUPO EMPRESARIAL SAU salvaguarda a confidencialidade dos dados e o 

processamento dos mesmos, de modo a que a sua privacidade esteja protegida nos termos da 

lei, garantindo o cumprimento da presente política pela empresa e por entidades terceiras com 

as quais esta mantenha uma relação jurídica para uma prestação adequada dos seus serviços. 

 

 
VALIDADE, REVISÃO E DATA DE ATUALIZAÇÃO 

 
A presente política entra em vigor a partir de 25 de maio de 2018 e substitui as que até à data 

tenham sido implementadas no MONBAKE GRUPO EMPRESARIAL SAU 

Data da última atualização:  dezembro de 2019 
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