
 

Caro cliente,  

 

Conformidade RGPD e Regulamentação de certos produtos químicos 

 

A Diversey fornece vários produtos que se destinam à utilização de uma vasta gama para fins 

comerciais e industriais. A maior parte destes produtos são utilizados para fins legítimos, no 

entanto, alguns destes químicos podem ser utilizados para fins ilícitos, como seja a fabricação 

de explosivos caseiros. A ameaça da produção destes explosivos caseiros é considerada alta, 

portanto, o Regulamento (UE) 2019/1148 foi adotado na Europa para fortalecer e harmonizar o 

sistema de prevenção da fabricação ilícita de explosivos caseiros. 

 

A Diversey é obrigada a verificar a prova da identificação da pessoa autorizado a receber os 

produtos em questão em nome do nosso cliente. Esta verificação envolverá a comprovação dos 

dados do cartão de cidadão,  do passaporte ou outros documentos de identificação.  

 

A Declaração do Cliente que é preenchida para finalizar a compra dos produtos da Diversey, 

ajudará a cumprir as obrigações nos termos do Regulamento e com o propósito de evitar a 

utilização ilícita dos produtos. Iremos processar o nome das pessoas indicadas, o nome da 

empresa, morada, número de contribuinte ou outro registo e detalhes comerciais relevantes à 

empresa. Este processamento de informação de dados pessoais destina-se aos fins acima 

mencionados nomeadamente para verificação da identidade. Os dados pessoais e a informação 

recolhida serão mantidos por 18 meses, de acordo com o mencionado no Artº 8 (4) do 

Regulamento e todos os dados pessoais serão processados em conformidade com os Artºs 5º e 

6º do RGPD (Regulamento Geral de Proteção de Dados).  

 

A Diversey garante que as informações que recolhemos e processamos são sempre 

proporcionais. Caso haja lugar a qualquer alteração nas informações que recolhidas ou nos fins 

para as quais as mesmas são recolhidas e processadas iremos proceder à sua notificação.  

 

A Diversey possui medidas de segurança adequadas, em vigor, para evitar que informações 

pessoais sejam acidentalmente perdidas, usadas ou obtidas de modos não autorizados. 

Limitamos o acesso às suas informações pessoais àqueles que possuem uma empresa ou 

autoridade legal para a conhecer. Os que irão proceder às suas informações irão fazê-lo de um 

modo autorizado e estão sujeitos ao dever de confidencialidade. Temos procedimentos ,em vigor, 

para lidar com qualquer suspeita de violação de dados e caso exista a suspeita de violação de 

segurança de dados iremos proceder à sua notificação junto da pessoa em causa e qualquer 

regulador aplicável  

 

No caso de haver alguma dúvida sobre estas nossas obrigações e as informações a serem 

processadas para esta ocorrência, favor contactar Martina Baumgaertner Global Back Office 

Lead on Martina.Baumgaertner@Diversey.com. 

 

 


