POLÍTICAS DE PRIVACIDADE
NAHRIN PORTUGAL POLÍTICA DE PRIVACIDADE E PROTECÇÃO DE DADOS PESSOAIS
O seguinte website:
Nahrin.pt
É da responsabilidade da RESPIRANATUREZA, LDA
Através desta política de privacidade da RESPIRANATUREZA (Nahrin Portugal) é informado de que
os seus dados pessoais serão tratados de acordo com os princípios de transferência, limitação da
finalidade, minimização, exactidão, integridade e confidencialidade dos dados, bem como
respeitando as outras obrigações e garantias estabelecidas no Regulamento (UE) 2016/679 do
Parlamento Europeu e do Conselho de 27 de Abril de 2016 relativo à protecção das pessoas
singulares no que diz respeito ao tratamento de dados pessoais e à livre circulação desses dados.
A informação que fornecer através deste sítio web está protegida nos termos da presente Política
de Privacidade.
Recomendamos-lhe que leia atentamente o que se segue. Se depois de o fazer tiver alguma dúvida,
pode consultar-nos enviando um e-mail para o nosso responsável pela protecção de dados em
nahrin@nahrin.pt
A utilização deste website implica a aceitação da presente Política de Privacidade:
Aceita e garante que os dados pessoais fornecidos são verdadeiros, e é o único responsável por
quaisquer danos ou prejuízos, directos ou indirectos, que possam ser causados à RESPIRANATUREZA
(Nahrin Portugal) e SWISSNAHRIN (Nahrin Espanha) como responsável por este website ou a
qualquer terceiro, se preencher qualquer formulário com dados falsos ou dados de terceiros que
causem engano, daño ou prejuízo.
DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE COM OS REGULAMENTOS.
RESPIRANATUREZA LDA, empresa proprietária do mercado português e gere o website, registada
com o N.I.F. 513382496 e endereço em Praceta de Beja, lote 26, 6ºEsq. Bairro Alcaide, Alcabideche.
SWISSNAHRIN S.L. A empresa proprietária do serviço e dos produtos, Está registada no Registo
Mercantil de Barcelona, Volume 34846, Folio 16, Secção 8, Página B-251897, com C.I.F. B50842764
e endereço em AV DE VALENCIA 6-8 P.7 PTA.3 (Molins de Rei).
A SWISSNAHRIN (Nahrin España) declara que cumpre a actual legislação espanhola e europeia sobre
a protecção de dados pessoais, especificamente o Regulamento 2016/679 do Parlamento Europeu
e do Conselho de 27 de Abril de 2016, e de acordo com o estado da tecnologia, a natureza dos dados
e os riscos a que estão expostos, A SWISSNAHRIN (Nahrin Espanha) declara que aplica as medidas
técnicas e organizacionais adequadas para garantir a confidencialidade e a privacidade dos dados

pessoais recolhidos no website, tendo adoptado medidas de segurança para impedir a alteração,
perda, tratamento ou acesso não autorizado e para garantir a integridade e a segurança dos dados
pessoais.
A RESPIRANATUREZA (Nahrin Portugal) garante que os dados pessoais dos utilizadores/clientes são
processados de forma legal, leal e transparente, e que foram recolhidos com o consentimento do
utilizador, após terem sido informados das finalidades do processamento que são expressamente
indicadas na presente Política de Privacidade.
DESTINATÁRIO DOS DADOS.
As seguintes empresas serão conjuntamente responsáveis pelo tratamento dos dados pessoais dos
clientes da RESPIRANATUREZA (Nahrin Portugal) SWISSNAHRIN (Nahrin Espanha) de
acordo com os produtos e serviços por eles contratados, excepto no que se refere aos dados que
possam ser incluídos nas condições do produto ou serviço específico:
RESPIRANATURESA L.D.A, N.I.F 513382 e endereço em PRACETA BEJA, LOTE 26, 6º ESQ, BAIRRO
ALCAIDE, ALCABIDECHE (Portugal), e-mail: nahrin@nahrin.pt.
SWISSNAHRIN S.L., C.I.F. B50842764 e endereço em AV DE VALENCIA 6-8 P.7 PTA.3 Molins de Rei
(Barcelona), e-mail: nahrin@nahrin.es.
DADOS RECOLHIDOS.
Os dados pessoais consistem em informações que identificam ou permitem a identificação de
pessoas individuais tais como nome, endereço postal, endereço electrónico ou número de telefone,
etc.
Com base no princípio da minimização, os dados que poderemos processar serão adequados,
pertinentes e limitados aos necessários de acordo com os fins para os quais são processados, e
respeitando sempre a vontade do utilizador/cliente.
Os dados pessoais serão recolhidos através do website quando introduzir informações em qualquer
um dos campos destinados a esse fim no website. Estes campos estão debidamente assinalados e
não serão recolhidos quaisquer dados até que aceite expressamente a transferência e gestão em
conformidade com a presente política de privacidade.
FINALIDADE DA RECOLHA E UTILIZAÇÃO DOS DADOS.
Na RESPIRANATUREZA (Nahrin Portugal) e SWISSNAHRIN (Nahrin Espanha), tratamos a informação
pessoal que o utilizador/cliente fornece para a gestão do processo de compra ou contratação de um
produto ou serviço, bem como a informação gerada através do fornecimento do mesmo.
LEGITIMIDADE PARA O PROCESSAMENTO DE DADOS E CONSENTIMENTO EXPRESSO.
O consentimento expresso constitui uma base para legitimar o processamento que permitirá à
RESPIRANATUREZA (Nahrin Portugal) processar os seguintes dados para cada um dos fins descritos
abaixo, após a obtenção da autorização correspondente do cliente ou utilizador, conforme o caso.

a) Responder, por correio electrónico, às consultas feitas pelos clientes ou utilizadores através dos
diferentes canais.

