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1. Nome e contactos do organismo responsável e do encarregado da proteção de dados 

Esta políOca de privacidade aplica-se a mim, 

José Luis Vilches Zájara 
Ronsdorfer Str. 12 
42855 Remscheid 
Telefone: +49 (0) 2191 20 99 606 
Fax: +49 (0) 2191 42 29 601 
E-mail: info@vilches.de 
SíOo web: www.vilches.de 

enquanto organismo responsável. 

2. Pode contactar o meu encarregado da proteção de dados em: 

Não sou legalmente obrigado a nomear um responsável pela proteção de dados, uma vez que sou um 
empresário individual. No entanto, cumpro os requisitos das leis de proteção de dados. 

3. Recolha e conservação de dados pessoais; natureza, finalidade e u;lização 

Se me contratar, serão recolhidas as seguintes informações: 

- Forma de tratamento, btulo, nome próprio, apelido 
- Endereço 
- Endereço de correio eletrónico  
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- Número de telefone (telefone fixo e/ou telemóvel) 
- Número de fax, se aplicável (se disponível e desejado) 
- Detalhes da conta, se aplicável 
- Data de nascimento, se aplicável 

Além disso, são recolhidas todas as informações necessárias para o cumprimento do contrato 
consigo/da encomenda. 

A recolha de dados pessoais tem lugar, 

- para poder idenOficá-lo como cliente; 
- para poder aconselhá-lo adequadamente; 
- a fim de poder cumprir as minhas obrigações contratuais para consigo; 
- para poder cumprir as minhas obrigações legais: 
- para correspondência consigo; 
- para a faturação ou, se aplicável, no âmbito do processo de cobrança; 
- para fazer valer quaisquer reivindicações contra si. 

O tratamento de dados pessoais tem lugar por ocasião da sua consulta e é necessário para os fins 
declarados para o tratamento do seu pedido e para o cumprimento das obrigações decorrentes do 
contrato/encomenda subjacente. 
Os dados pessoais recolhidos serão conservados até ao termo da obrigação legal de conservação (6, 8 
ou 10 anos após o final do ano civil em que a relação contratual foi terminada) e depois apagados. 
Isto não se aplica excecionalmente se for obrigado a conservar os dados por um período mais longo 
devido a obrigações de conservação em matéria fiscal ou comercial (de acordo com o Código 
Comercial alemão, o Código Penal alemão o a Lei Geral Tributária alemã) ou se Over consenOdo a 
conservação para além disto. 

4. Transferência de dados a terceiros 

Em princípio, os seus dados pessoais não serão transferidos para terceiros. As exceções a isto só se 
aplicam se for necessário para a execução do contrato/a encomenda. Isto inclui em parOcular a 
transferência para prestadores de serviços encomendados por mim (os chamados subcontratantes) 
ou outros terceiros cujas aOvidades são necessárias para a execução do contrato. Os dados 
transmiOdos só podem ser uOlizados por terceiros para os fins indicados. 

5. Os seus direitos enquanto ;tular dos dados 

Enquanto Otular dos dados, tem vários direitos: 

- Direito de reOrada: pode reOrar o seu consenOmento a qualquer momento. O tratamento de dados 
com base no consenOmento reOrado poderá então deixar de ser conOnuado para o futuro. 

- Direito de acesso: pode solicitar informações sobre os seus dados pessoais tratados por nós. Isto 
aplica-se nomeadamente às finalidades do tratamento dos dados, às categorias de dados pessoais, se 
aplicável às categorias de desOnatários, ao período de conservação, se aplicável à origem dos seus 
dados. 

- Direito de reOficação: pode solicitar a reOficação de dados incorretos ou a completação dos seus 
dados pessoais conservados por nós. 

- Direito de apagamento: pode solicitar o apagamento dos seus dados pessoais conservados por nós, 
desde que o seu tratamento não seja necessário para o exercício do direito à liberdade de expressão 
e informação, para o cumprimento de uma obrigação legal, por moOvos de interesse público ou para 
a declaração, exercício ou defesa de direitos num processo judicial. 



- Direito à limitação do tratamento: pode solicitar a limitação do tratamento dos seus dados pessoais 
se contestar a exaOdão dos dados, o tratamento é ilícito, mas se opõe ao apagamento. Também tem 
este direito se já não precisarmos dos dados mas precisarmos deles para declarar, exercer ou 
defender direitos num processo judicial. Além disso, tem este direito se se Over oposto ao tratamento 
dos seus dados pessoais; 

- Direito de portabilidade dos dados: pode solicitar-nos a transferência dos dados pessoais que nos 
forneceu num formato estruturado, de uso corrente e de leitura automáOca. Em alternaOva, pode 
solicitar a transferência direta dos dados pessoais que nos forneceu para outro responsável pelo 
tratamento, sempre que tal seja possível. 

- Direito de reclamação: pode reclamar junto de qualquer autoridade de controlo de proteção de 
dados, por exemplo, se acreditar que estamos a tratar os seus dados pessoais de forma ilícita. Em 
novembro de 2018, a autoridade de controlo responsável por nós é:  

Comissária Estatal para a Proteção de Dados e Liberdade de Informação da Renânia do Norte-
Vesmália 
Helga Block 
Kavalleriestraße 2-4  
D-40213 Düsseldorf 
 
Telefone: +49 (0) 2 11/384 24-0 
Fax: +49 (0) 2 11/384 24-10 
 
E-mail: poststelle@ldi.nrw.de 
SíOo web: hqp://www.ldi.nrw.de ht 

Eis o link para a lista de autoridades de controlo: 

hqps://www.bfdi.bund.de/DE/Infothek/Anschrisen_Links/anschrisen_links-node.html 

6. O seu direito de oposição 

Informação sobre o direito de oposição nos termos do ar;go 21.° RGPD 
Tem o direito de se opor a qualquer momento, por moOvos relacionados com a sua situação 
parOcular, ao tratamento dos dados pessoais que lhe digam respeito com base no arOgo 6.°, n.° 1, 
alínea f) do RGPD (tratamento para efeitos dos interesses legíOmos do responsável pelo tratamento 
ou de um terceiro). 

Se se opuser, deixaremos de tratar os seus dados pessoais, a menos que possamos demonstrar 
moOvos legíOmos e irrefutáveis para o tratamento que se sobreponham aos seus interesses, direitos 
e liberdades, ou que o tratamento sirva para declarar, exercer ou defender pretensões num processo 
judicial. 

7. Tratamento de dados através do nosso sí;o web 

As informações sobre o tratamento de dados pessoais através do nosso síOo web www.vilches.de 
podem ser encontradas acima. 

José Luis Vilches Zájara, úl;ma atualização: Maio de 2022
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