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Politica de Privacidade 

 
1.    Identificação do Titular domínio www.pontoplaca.pt 
 
O site www.pontoplaca.pt destina-se à divulgação e comercialização de materiais de 
construção através da entidade Ponto Placa, Lda, situando a sua sede na Rua Senhor 
dos Perdões, Lote 9, 4760-727 Ribeirão – Vila Nova de Famalicão. 
Qualquer esclarecimento que julgue necessário, relacionado com o presente site, ou 
com qualquer outra política utilizada pela nossa entidade, pode contactar através dos 
seguintes meios: 
E-mail: geral@pontoplaca.pt 
Morada: Rua Senhor dos Perdões, Lote 9 - 4760-727 Ribeirão 
Telemóvel: 919 484 266 | Telefone: 252 493 086 
Horário de atendimento: Segunda a Sexta, das 8h – 12h e das 13h30 – 18h30 
 
2.    Termos e Condições 
Os presentes termos e condições aplicam-se aos utilizadores do presente site e as 
restantes operações e transações, de natureza comercial ou outras. 
Qualquer compra de produto através da nossa loja Ponto Placa, por parte do 
utilizador, implica a aceitação dos presentes Termos e Condições. 
Todos estes Termos e Condições podem ser alterados sem qualquer aviso prévio pela 
parte da nossa entidade. 
 
 
 
3.    Política de privacidade dos dados 
A Ponto Placa garante a segurança, privacidade e confidencialidade dos mesmos, 
cumprindo com o Regulamento Geral de Proteção de Dados (RGPD) que entrou em 
vigor a 25 de Maio de 2018. 
Os dados pessoais, fornecidos pelo utilizador no ato do registo da encomenda 
destinam-se ao processamento de encomendas, faturação ou comunicação. Salvo 
oposição do utilizador, os dados fornecidos podem ser utilizados pela Ponto Placa, 
para fins promocionais, publicitários e/ou marketing, sendo tratados informaticamente 
e guardados na base de dados interna. 
Os utilizadores têm o direito de acesso, retificação ou cancelamento dos seus dados, 
caso seja sua intenção deixar de fazer parte da nossa base de dados 
Poderá fazê-lo através dos seguintes meios: 

 E-mail: geral@pontoplaca.pt 

 Morada: Rua Senhor dos Perdões, Lote 9 4760-727 Ribeirão 

 Telemóvel: 919 484 266 | Telefone: 252 493 086 

 Horário de atendimento: Segunda a Sexta, das 8h – 12h e das 13h30 – 18h30 

A Ponto Placa somente partilha os seus dados pessoais com 
terceiros com o seu consentimento, no restrito cumprimento das 
obrigações legais. 
Asseguramos a proteção dos seus dados pessoais, através da 
implementação de tecnologia e medidas operacionais de 
segurança, garantindo assim um nível de segurança adequado 
na proteção dos seus dados pessoais. Evitando a sua utilização 
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indevida, perdas ou destruição. 
Manteremos os seus dados enquanto for necessário para cumprimento de obrigações 
legais. Iremos, anualmente, rever os seus dados e no caso de não haver imposição 
legal, iremos eliminá-los de modo seguro. 
 
3.1.    Alterações à Politica de Privacidade 
Esta política de privacidade será objeto de atualização permanente, de forma a refletir 
os comentários dos clientes, fornecedores e público em geral e sempre que se 
justifique. 
Quando publicarmos alterações a esta política iremos, simultaneamente, alterar a 
respetiva "data de atualização". 
Recomendamos que consulte periodicamente a nossa política de privacidade para se 
manter informado sobre o modo como procedemos a proteção dos seus dados. 
 
Última atualização: 31 de Janeiro de 2020 

 


