
 

 

 

Regulamento Geral sobre a Proteção de Dados Pessoais 

A ReadytoConnect, Lda está consciente que uma relação de confiança se estabelece com base na 

transparência. Nesse sentido, queremos partilhar consigo a forma como cuidamos e protegemos os seus 

dados pessoais e assegurar que o tratamento dos mesmos é efetuado de acordo com os princípios e 

regras legais aplicáveis salvaguardando a todo o tempo, os seus direitos enquanto titular dos dados. 

O novo Regulamento Geral sobre a Proteção de Dados Pessoais (RGPD) que vigora após o dia 25 de 

maio de 2018, define novas medidas para a proteção dos seus dados pessoais.  

Os dados recolhidos impõem ao Responsável do Tratamento o fornecimento das informações constantes 

do art. 14.º do RGPD, as quais se consideram prestadas pela leitura do presente documento. 

Os seus dados serão tratados pela ReadyToConnect, Lda com o objetivo de possibilitar a divulgação de 

campanhas, apresentar as soluções de comunicações mais adequadas ás suas necessidades específicas 

e celebrar contratos de telecomunicações com a Vodafone. S.A., sendo a esta entregues ou facultados 

com esse único fim.  

Todos os seus dados pessoais serão conservados apenas durante o período legalmente obrigatório, 

respeitando a sua conservação, as garantias de sigilo e confidencialidade preconizadas pelo RGPD. A 

nossa legitimidade para proceder ao presente tratamento encontra-se prevista na alínea b) do n.º 1 do art. 

6.º do RGPD. 

Dispõe do direito de solicitar ao responsável pelo tratamento, o acesso aos dados pessoais que lhe digam 

respeito, bem como a sua retificação ou o seu apagamento, e a limitação do tratamento no que disser 

respeito ao titular dos dados, ou do direito de se opor ao tratamento, bem como do direito à portabilidade 

dos dados, podendo para o efeito solicitar documento especifico para o exercício desse direito.  

Pode retirar o consentimento para o presente tratamento em qualquer altura, sem comprometer a licitude 

do tratamento efetuado com base no consentimento propriamente dito sempre que o tratamento dos dados 

se baseie no consentimento do titular ou seja necessário para efeitos do cumprimento de obrigações e do 

exercício de direitos específicos do responsável pelo tratamento ou do titular dos dados, dos interesses 

legítimos prosseguidos pelo responsável pelo tratamento ou por terceiros. Havendo lugar a decisões 

automatizadas incluindo a definição de perfis, poderá opor-se às mesmas, nos termos e para os efeitos do 

art. 22.º.  

 

Contacte-nos através do endereço de email: geral@readytoconnect.pt  para o ajudarmos a esclarecer as 

questões sobre a proteção de dados pessoais. 
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