
 

 

POLÍTICA DE PRIVACIDADE E DE TRATAMENTO DE DADOS PESSOAIS 

 

1. Com vista a dar cumprimento ao disposto no Regulamento (UE) 2016/679 do 

Parlamento Europeu e do Conselho, de 27 de abril (Regulamento Geral de Proteção de 

Dados), que passará a vigorar a partir de 25 de maio de 2018, a AUDIO TEAM 

COMÉRCIO DE SOM E IMAGEM, LDA., com sede na Rua Comandante Augusto 

Cardoso, 109, 1500 – 188 Lisboa, adota as seguintes condições de privacidade e de 

tratamento de dados pessoais. 

1.1. A entidade responsável pelo tratamento dos dados pessoais é a AUDIO TEAM 

COMÉRCIO DE SOM E IMAGEM, LDA.  

1.2. A AUDIO TEAM tem acesso aos dados dos seus clientes, porque estes foram 

objecto de consentimento dos próprios. A omissão ou inexatidão desses dados ou 

demais informações prestadas pelos clientes são da sua inteira responsabilidade. 

1.3. Os serviços e conteúdos disponíveis no site, salvo a inscrição na newsletter da 

Audio Team, não exigem subscrição ou registo, não exigindo por isso o tratamento de 

dados pessoais. 

1.4. Os dados pessoais fornecidos pelo Cliente serão processados e armazenados 

informaticamente, destinando-se a ser utilizados pela AUDIO TEAM para marketing, 

gestão de cliente e gestão contabilística. 

1.5. O tratamento de dados para fins de marketing será efetuado de acordo com o 

consentimento manifestada pelo Cliente. O consentimento deve ser prévio, livre, 

informado, específico e inequívoco, manifestado numa declaração escrita ou através da 

validação de contacto para comunicação no site da Audio Team.  

1.6. Os dados pessoais são conservados pelo período de tempo estritamente 

necessário à realização das finalidades que justificaram a sua comunicação e tendo 

ainda em conta exigências de ordem legal.  

1.7. Os dados pessoais não serão partilhados com outros destinatários.  

1.8. É garantido ao Cliente o direito de acesso, retificação, oposição e apagamento dos 

seus dados pessoais. O exercício dos direitos pode ser solicitado pessoalmente ou 

mediante pedido escrito enviado para AUDIO TEAM COMÉRCIO DE SOM E IMAGEM, 

LDA., ou para o endereço at@audioteam.pt. 

1.9. O Cliente pode obter informação completa e atualizada sobre a política de 

privacidade e tratamento de dados pessoais da AUDIO TEAM, disponível em 

www.audioteam.pt .  


