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Normas de proteção de dados 
 
 

Proteção de dados 
 
mbk Maschinenbau GMBH alegra-se com a sua visita ao nosso site na Internet bem como pelo seu interesse na 
nossa empresa e nos nossos produtos. A proteção da sua esfera privada no processamento de dados pessoais é 
para nós uma preocupação importante, que temos sempre em conta nos nossos processos negociais. Nós 
processamos os dados pessoais recolhidos durante a visita à nossa homepage em conformidade com as 

regulamentações legais referentes à proteção de dados do Estado onde a entidade responsável pelo 
processamento de dados se encontra sediada. As homepages mbk podem conter links e homepages de outros 
fornecedores, os quais não estão abrangidos por esta política de privacidade. 
 

 
Determinação da finalidade 
 

De uma forma geral, utilizamos os dados pessoais por si fornecidos para responder às suas questões, processar as 
suas encomendas ou permitir-lhe o acesso a determinadas informações ou ofertas (por ex., ao nosso portal de 
clientes), e efetuar um melhoramento ou conceção dos mesmos, de acordo com as suas necessidades. 
 
Para a manutenção dos relacionamentos com os clientes, poderá ser ainda necessário 
 

 que tenhamos de guardar e processar os seus dados pessoais, e de os transmitir a filiais e representantes 

no mundo inteiro, para podermos atender aos seus pedidos ou melhorar os nossos produtos ou serviços; 
ou 

 
 que nós (ou terceiros em nosso nome) utilizemos os seus dados pessoais para informá-lo a seu pedido 

acerca das promoções mbk (por exemplo, no contexto do boletim periódico mbk) que sejam úteis para o 
seu negócio, ou para conduzir inquéritos online, com vista a desempenharmos melhor as tarefas e 

atendermos aos requisitos apresentados pelos nossos clientes.  

 
A mbk Maschinenbau GMBH recolherá, processará e utilizará os dados pessoais disponibilizados por si apenas para 
as finalidades que lhe foram comunicadas, exceto nos casos em que a recolha, o processamento e a utilização dos 
mesmos 
 

 sejam efetuados para uma outra finalidade que esteja diretamente relacionada com o propósito original 

para o qual foram recolhidos os dados pessoais, 
 

 sejam necessários para a preparação, negociação e execução de um contrato celebrado consigo, 
 

 sejam necessários devido a obrigações legais, a ordem oficial ou judicial,  
 

 sejam necessários para fundamentação ou para proteção de reivindicações legais ou defesa contra 

eventuais processos, 
 

 sirvam para o impedimento de abusos ou de outras atividades ilegais, por ex., ataques premeditados 

contra os sistemas da mbk MASCHINENBAU GMBH. 
 
 

Transferência de dados pessoais a terceiros 
 
Não será efetuada uma transferência de dados para outras finalidades comerciais ou não comerciais. Não 
transmitiremos os seus dados pessoais a terceiros, exceto às empresas de comercialização associadas à mbk 
MASCHINENBAU GMBH, nem os comercializaremos de qualquer outra forma. 
 
Em caso de solicitação de material informativo, utilizamos as informações pessoais fornecidas por si apenas dentro 

da mbk MASCHINENBAU GMBH e das empresas incumbidas do envio das brochuras. Nós não os transmitimos a 
terceiros sem o seu consentimento expresso. 
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Dados não pessoais recolhidos automaticamente 
 
Ao visitar o nosso site, são recolhidas automaticamente (ou seja, não através do registo ou ao entrar na sessão) 

informações que não estão associadas a nenhuma pessoa em particular (por exemplo, o número IP, o navegador 
usado na Internet e o sistema operativo; nome do domínio do site de Internet, de onde você provém; número de 
visitas; tempo médio de permanência; páginas consultadas). Isto pode permitir eventualmente a revelação de 
informações pessoais. Na medida em que sejam obrigatoriamente necessários a recolha, o processamento e a 
utilização dos seus dados de comunicação ou de uso, tal estará sujeito às regulamentações oficiais referentes à 
privacidade dos dados. 
 

Nós usamos estas informações, para determinar a capacidade de atração dos nossos sites e melhorar o seu 
desempenho e conteúdo. Além disso, os dados pessoais são apenas armazenados e processados no âmbito dos 

motivos indicados na secção "Determinação da finalidade". 
 
 
Proteção de crianças e menores 
 

As pessoas menores de 18 não nos podem fornecer quaisquer dados pessoais sem o consentimento dos pais ou 
responsáveis legais. Não exigimos dados pessoais a crianças nem a adolescentes. Cientemente, não recolheremos 
tais dados nem os transmitiremos a terceiros. 
 
 
Segurança 
 

A mbk MASCHINENBAU GMBH aplica medidas de segurança técnicas e organizacionais, com vista a proteger os 
seus dados pessoais por nós processados contra manipulações ocasionais ou deliberadas, perdas, destruição ou 
ainda contra o acesso pela parte de pessoas não autorizadas. As nossas medidas de segurança são melhoradas 
continuamente, de acordo com a evolução tecnológica. 
 

 

Links de outras homepages 
 
 
A homepage da mbk contêm links de outras homepages. A empresa mbk Maschinenbau GMBH não é responsável 
pelas políticas de privacidade, nem pelo conteúdo dessas outras homepages. 
 
 

Utilização de cookies 
 
 
Os cookies são utilizados em determinadas páginas, sem que tenhamos de o alertar explicitamente para tal. A mbk 
usa cookies para implementação técnica das funções de encomenda e sessões de utilizadores no portal dos 
clientes. Os cookies são pequenos ficheiros que são armazenados temporariamente no seu disco rígido. Também 
pode visualizar o nosso site público na Internet sem cookies. A maioria dos navegadores está configurada de forma 

a aceitar automaticamente os cookies. Pode no entanto desativar a função de armazenamento de cookies ou 

configurar o seu navegador, para que os cookies sejam apenas guardados pelo período de tempo da respetiva 
ligação à internet. Se não aceitar cookies, isso pode originar limitações funcionais nas nossas ofertas. 
 
 
Questões e comentários 

 
 
No decorrer do desenvolvimento da Internet, adaptaremos também continuamente a nossa política de privacidade. 
Anunciaremos atempadamente as alterações nesta página. Por essa razão, deverá consultar regularmente esta 
página, para se informar acerca do atual estado da política de privacidade. Se tiver questões relacionadas com o 
processamento dos seus dados pessoais, pode dirigir-se a nós. 
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