
Com que finalidade usamos os dados?
Os seus dados são recolhidos para que possa utilizar o nosso serviço de encomendas online, de entrega da 
encomenda em loja ou ao domicilio, para emissão de faturas e para personalização da comunicação na área pessoal 
do utilizador.
Se consentir o envio de comunicações de marketing, a Talento e Labor poderá enviar-lhe comunicações 
informativas, newsletters, através de e-mail. A qualquer momento, poderá cancelar a sua subscrição, acedendo à 
sua área de Dados Pessoais do site Talho Gourmet. 

A Talento e Labor recolhe as seguintes categorias de dados pessoais:
Dados de utilizador: e-mail – quando subscreve a nossa newsletter;
Dados de utilizadores registados no site:
Dados de identificação do Utilizador: nome, apelido, data de nascimento, género, contacto telefónico e e-mail – 
quando cria uma conta no nosso site;
Dados de cliente para entregas ao domicílio: nome, apelido, data de nascimento, género, contacto telefónico, 
e-mail, morada e código postal – quando opta por entrega ao domicilio;
Dados de cliente para faturação: nome completo, morada, código postal e número de contribuinte – quando 
solicita fatura com identificação completa.

Período de conservação?
Os seus dados serão conservados durante 2 anos de inatividade (sem efetuar encomendas), depois serão eliminados 
definitivamente.

Com quem podemos partilhar os seus Dados?
Os seus dados são de uso exclusivo da Talento e Labor, Lda. Contudo em alguns casos podemos divulgar os seus 
dados pessoais a subcontratados, no âmbito de serviços prestados por estes, serviços de tecnologias de informação, 
serviços de envio de comunicações (newsletters). Nesses casos, exigimos que esses subcontratados tenham em 
vigor as medidas de segurança adequadas para proteger os seus dados pessoais.

Quais são os seus direitos quando nos faculta os seus dados?
Como titular de dados pessoais, poderá exercer, a qualquer altura, os seguintes direitos: 

Direito de acesso: direito a solicitar as informações que nos forneceu e que constam na área pessoal do utilizador.
Direito de retificação: direito a solicitar a correção ou atualização dos dados fornecidos que considere imprecisos ou 
incompletos. O utilizador poderá também optar por ser o próprio a corrigir, alterar ou atualizar os seus dados na sua 
área pessoal.
Direito ao apagamento “direito a ser esquecido”: direito de solicitar que os seus dados sejam apagados 
permanentemente ou de os eliminar diretamente na sua área pessoal, eliminado permanentemente a sua conta.
Direito à portabilidade dos dados: direito a solicitar a transmissão dos dados pessoais fornecidos.
Direito à limitação de tratamento de processamento: direito a solicitar a limitação da forma como utilizamos os 
seus dados.
Direito a opor-se ao tratamento: direito a opor-se a certos tipos de processamento, como o marketing.
Tem ainda o direito de retirar ou alterar, a qualquer momento, o consentimento que nos tenha dado para 
utilizarmos os seus dados pessoais, quando este tenha legitimado a utilização dos mesmos.

O site Talho Gourmet (www.talhogourmet.com) para além de ser uma ferramenta de apresentação e 
divulgação dos produtos e da marca Talho Gourmet, com loja física sediada em Telheiras, é também uma 
plataforma de encomendas online com a opção de entregas ao domicílio, cuja propriedade é da Talento e 
Labor, Lda empresa detentora da marca e loja Talho Gourmet.

Na Talento e Labor respeitamos a sua privacidade e agradecemos a confiança que deposita em nós e no 
Talho Gourmet. 

Na Política de Privacidade explicamos quem somos, para que finalidades usamos os seus dados, como os 
tratamos, com quem os partilhamos, durante quanto tempo os conservamos, bem como as formas de 
entrar em contacto connosco e de exercer os seus direitos.

Proteção de Dados Pessoais
Quem é responsável pelos seus dados pessoais?
Os seus dados serão tratados pela Talento e Labor, Lda, pessoa coletiva número 509156568, com sede na Rua da 
Indústria, Apartado 37, 2740-068 Porto Salvo e atividade no comércio a retalho de carne e produtos à base de 
carne, em estabelecimentos especializados.

A Talento e Labor assume o compromisso de utilizar os seus dados pessoais apenas para os fins que lhe foram 
comunicados, e sempre de uma forma responsável.

Para as questões relacionadas com o tratamento dos seus dados pessoais deverá contactar-nos através de: 
privacidade@talhogourmet.com

Que dados recolhemos?
Nesta Política de Privacidade, o termo “Dados Pessoais” significa o conjunto de informações que se relacionam 
consigo e que nos permite identifica-lo(a), direta ou indiretamente. 

A Loja Talho Gourmet Online, propriedade da Talento e Labor, Lda dedica-se à venda de produtos alimentares, 
carne, fumeiro, conservas, temperos e vinhos e ao serviço de entrega das encomendas em loja ou ao domicilio. 
O tratamento dos seus dados é necessário para o cumprimento desta prestação de serviços.
No momento da criação e registo da sua conta online no site do Talho Gourmet, a Talento e Labor irá solicitar-lhe 
os seguintes dados pessoais: 

Para que o utilizador registado possa utilizar o site para efetuar as suas encomendas: nome, apelido, data de 
nascimento, género, email e contacto telefónico.
Para as entregas ao domicilio irá ainda solicitar-lhe a morada de entrega: morada e código postal.
Para faturação irá solicitar-lhe os dados de faturação: nome, morada, código postal e número de contribuinte.

No caso da subscrição da newsletter irá solicitar-lhe o e-mail através do qual o utilizador pretende receber a newsletter.
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Para exercer os seus direitos de proteção de dados pessoais, ou sempre que tenha alguma questão sobre a utilização 
que fazemos dos seus dados pessoais, deverá contactar-nos através do e-mail privacidade@talhogourmet.com
Os seus pedidos serão tratados com especial cuidado para que possamos assegurar a eficácia dos seus direitos. 
Poderá ser-lhe pedido que faça prova da sua identidade de modo a assegurar que a partilha dos dados pessoais é 
apenas feita com o seu titular.
Tem ainda o direito de apresentar uma reclamação à Comissão Nacional de Proteção de Dados. 

Cookies
Um cookie é um ficheiro de dados gerado por um site e guardado pelo seu browser. Os cookies ajudam a determi-
nar a utilidade, o interesse e o número de usos dos sites, permite aos utilizadores navegar de forma mais rápida e 
eficiente e elimina a necessidade de inserir as mesmas informações repetidamente. A única informação pessoal que 
um cookie pode conter é aquela que for fornecida pelo utilizador/titular dos dados. Um cookie não pode ler dados 
do seu disco rígido ou ler outros cookies criados por outros sites. Os cookies constituem uma ferramenta informáti-
ca que só poderá ser por nós utilizada, caso dê o seu consentimento expresso a tal utilização, podendo, a qualquer 
momento, desativar todos ou parte dos cookies em utilização.
 A Talento e Labor utiliza no site talhogourmet.com cookies que permitem melhorar o desempenho e a experiência 
de navegação dos seus Clientes/Utilizadores, aumentando, por um lado, a rapidez e eficiência de resposta e, por 
outro, eliminando a necessidade de introduzir repetidamente as mesmas informações. A colocação de cookies não 
só ajuda os Websites a reconhecer o dispositivo do Cliente/Utilizador na próxima vez que este os visita, mas 
também será imprescindível para o funcionamento dos mesmos.
Os cookies usados pela Talento e Labor são cookies de sessão, que são automaticamente excluídos quando o 
Cliente/Utilizador fecha o seu navegador. Estes ficheiros contêm informação não pessoal, mas que permitem a sua 
identificação por parte da Talento e Labor. Mesmo depois de aceitar os cookies, os Cliente/Utilizador pode sempre 
desativar parte ou todos os cookies no menu “opções” ou “preferências” do seu browser.

Alteração de Política de Privacidade
Esta Política de Privacidade pode ser oportunamente atualizada, o que será objeto de divulgação.
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