
Privacy Policy - Cheetah Marine LDA OCTOBER 2021 

1. TREATMENT AND SECURITY OF PERSONAL DATA(GDPR) 
1.1 In compliance with the provisions of the Personal Data ProtecGon Act, the customer of the Supplier may, at any Gme, exercise 
its rights of recGficaGon, cancellaGon and communicaGon of its data by registered lePer with acknowledgment of receipt. 

1.2 The customer authorizes the Supplier to automaGcally process the customer's personal data, including all data disclosed at 
the Gme of the Order, for the purposes necessary for the contracGng and subsequent contracGng stages, but always within the 
scope of the business, and the same may be provided, by way of example, to service providers and suppliers of the Supplier, 
namely accounGng and audit companies. 

2. PERSONAL DATA AND PRIVACY POLICY  
2.1 Cheetah Marine Lda needs to collect some personal data from its customers as part of its business, but Cheetah Marine Lda 
respects your right to privacy and will not collect any personal informaGon without your prior consent. Cheetah Marine Ltd does 
not sell or trade personal details of customers or users.  

3.  LIABILITY FOR THE PROCESSING OF PERSONAL DATA  
3 Cheetah Marine Lda is responsible for the processing of your personal data, whether or not by automated means, from its 
collecGon, organisaGon, storage and disposal.  

4. SECURITY AND CONFIDENTIALITY OF PERSONAL DATA  
4.1 Cheetah Marine Lda endeavours to implement all necessary precauGons to preserve the confidenGality and security of the 
personal data collected and processed. To this end, various physical, logical security measures have been adopted, especially 
with regard to informaGon systems, in order to protect personal data against their unauthorised disclosure, loss, misuse, 
alteraGon, processing or access, as well as against any other form of unlawful processing.  

5.RIGHTS OF THE PERSONAL DATA SUBJECT  
5.1 In accordance with current legislaGon, the holder of personal data has the right to access and recGfy their data, as well as the 
right to request their deleGon.  

6. RIGHT TO COMPLAIN If you consider that your data is not being processed in accordance with applicable legislaGon, in 
parGcular European and naGonal legislaGon, we remind you that you have the right to lodge a complaint with a CNPD 
supervisory authority.  

6.1 Cheetah Marine Lda reserves the right to make adjustments or amendments to this Privacy Policy and will publish any such 
amendments. 

7. LIABILITY FOR EXTERNAL CIRCUMSTANCES 
The Supplier shall not be liable for a breach of any term of this Agreement if such breach is caused by any circumstance beyond 
the Supplier's control. 

8. PARTIAL NULLITY 
If any clause of this contract is declared void or invalid, such declaraGon shall not affect the validity of the remainder of the 
contract, which shall remain in force and effect. The void clause or clauses shall be replaced or integrated into others which, 
being in conformity with the law, fulfil the spirit and purpose of the replaced clauses. 
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9. APPLICABLE LAW AND JURISDICTION 

9.1 This contract, both for its applicaGon and its interpretaGon, is governed by the Portuguese law applicable according to the 
legislaGon in force. The language is Portuguese. 
9.2 The parGes commit themselves to amicably resolve any divergence that may arise with respect to the present contract. In 
case an amicable sePlement is not possible and a judicial dispute arises, both parGes agree, expressly waiving any other forum 
that may correspond to them, to submit to the jurisdicGon and competence of the Courts of the District of the headquarters of 
the Supplier. 
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1. TRATAMENTO E SEGURANÇA DE DADOS PESSOAIS (GDPR) 
1.1 Em cumprimento do disposto na Lei de Proteção de Dados Pessoais, o cliente da Fornecedora poderá, a qualquer momento, 
exercer os direitos de reGficação, cancelamento e comunicação dos seus dados através carta registada com aviso de recepção. 
1.2  O cliente autoriza a Fornecedora a processar de modo automaGzado os dados pessoais do cliente, incluindo todos os 
divulgados no momento da Encomenda, para os fins necessários à contratação e posteriores fases da contratação, mas sempre 
no âmbito do negócio, podendo os mesmos ser fornecidos, a qtulo exemplificaGvo, a prestadores de serviços e fornecedores da 
Fornecedora, designadamente, empresas de contabilidade e de auditoria. 

2. POLÍTICA DE UTILIZAÇÃO DE DADOS PESSOAIS E DE PRIVACIDADE  
2.1 A A Cheetah Marine Lda. no âmbito sua aGvidade comercial, necessita de recolher alguns dados pessoais dos seus clientes, 
no entanto, respeita o direito à privacidade e não recolhe qualquer informação pessoal sem o prévio consenGmento dos seus 
clientes. A Cheetah Marine Lda não comercializa dados pessoais de clientes ou uGlizadores.  
  
3. RESPONSABILIDADE PELO TRATAMENTO DE DADOS PESSOAIS  
3.1 A A Cheetah Marine Lda é a responsável pelo tratamento dos seus dados pessoais, por meios automaGzados ou não, desde a 
sua recolha, organização, conservação, até à eliminação.  
  
4. SEGURANÇA E CONFIDENCIALIDADE DOS DADOS PESSOAIS  
4.1 A Cheetah Marine Lda empenha-se na implementação de todas as precauções necessárias para preservar a confidencialidade 
e segurança dos dados pessoais recolhidos e tratados. Para o efeito, foram adotadas diversas medidas de segurança wsicas, 
lógicas, especialmente no que diz respeito a sistemas de informação, de forma a proteger os dados pessoais contra a sua difusão, 
perda, uso indevido, alteração, tratamento ou acesso não autorizado, bem como contra qualquer outra forma de tratamento 
ilícito.  
  
5.DIREITOS DO TITULAR DOS DADOS PESSOAIS  
5.1 De acordo com a legislação em vigor, o Gtular dos dados pessoais tem direito de acesso e reGficação dos seus dados, bem 
como o direito de solicitar a sua eliminação.  
  
6. DIREITO A APRESENTAR UMA RECLAMAÇÃO Caso considere que os seus dados não estão a ser tratados em conformidade com 
a legislação aplicável, designadamente europeia e nacional, lembramos que tem o direito de apresentar reclamação a uma 
autoridade de controlo CNPD.  
6.1 A A Cheetah Marine Lda. reserva-se o direito de, proceder a reajustamentos ou alterações à presente PolíGca de Privacidade, 
sendo essas alterações devidamente publicitadas. 

7. RESPONSABILIDADE POR CIRCUNSTÂNCIAS EXTERNAS 
A Fornecedora não se responsabiliza pelo incumprimento de nenhum termo do presente contrato se tal incumprimento for 
provocado por qualquer circunstância alheia à Fornecedora. 

8. NULIDADE PARCIAL 
Se qualquer uma das cláusulas do presente contrato for declarada nula ou inválida, essa declaração não afeta a validade do 
restante contrato, que manterá a sua vigência e eficácia. A cláusula ou cláusulas nulas devem ser subsGtuídas ou integradas 
noutras que, estando em conformidade com a lei, cumpram o espírito e a finalidade das cláusulas subsGtuídas. 

9. LEI APLICÁVEL E FORO 
9.1 O presente contrato, quer para a sua aplicação quer para a sua interpretação, rege-se pelo direito português aplicável 
segundo a legislação em vigor. O idioma é o português. 
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9.2. As partes comprometem-se a resolver de forma amigável qualquer divergência que possa surgir a respeito do presente 
contrato. Caso não seja possível uma resolução amigável e seja procedente um liqgio judicial, ambas as partes acordam, com 
renúncia expressa a qualquer outro foro que lhes possa corresponder, a sujeitar-se à jurisdição e competência dos Tribunais da 
Comarca da sede da Fornecedora.
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