POLÍTICA DE PROTEÇÃO DE DADOS

1.RESPONSÁVEIS CONJUNTOS PELO TRATAMENTO
As empresas do Grupo JJR, a saber:
Empresa mãe CONSTRUÇÕES JJR & FILHOS, S.A, com sede na Rua da Capela nº4, Quinta
da Sardinha,2495-185 Santa Catarina da Serra, com o número único de matrícula e pessoa
coletiva 502 197 714, matriculada na Conservatória do Registo Comercial de Leiria, titular do
alvará nº 19612, com o capital social de € 5.890.000,00 (cinco milhões oitocentos e noventa mil
euros);
PLENAVIA – CONSTRUÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS E VALORIZAÇÃO AMBIENTAL,
LDA, com sede na Quinta da Sardinha, apartado 1000, Santa Catarina da Serra, com o número
único de matricula e pessoa coletiva 505886154, matriculada na Conservatória do Registo
Comercial de Leiria, titular do alvará 55277, com o capital social de € 250.000,00 (duzentos e
cinquenta mil euros);
BRIPEALTOS – AGREGADOS E CONSTRUÇÕES, LDA., com sede em Penedos Altos,
Alvaiázere, com o número único, de matrícula e de pessoa coletiva 502.149.680, matriculada na
conservatória do registo comercial de Alvaiázere, titular do alvará 65128, com o capital social de
€ 75.000,00 (setenta e cinco mil euros);
LUSASFAL – DERIVADOS ASFÁLTICOS DE PORTUGAL, S.A., com sede Social, no
Loteamento Norte – 2ª fase lote nº2, Parque Industrial de Vendas Novas, com o número único,
de matrícula e pessoa coletiva 506 116 077, matriculada na conservatória do registo comercial
de Vendas Novas, com CAE 23200, com o capital social de 395 000 euros (trezentos e noventa
e cinco mil euros);
CONSTRUÇÕES JJR & FILHOS II – EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS, LDA., com sede
na Rua da Capela nº4, Quinta da Sardinha, Santa Catarina da Serra, com o número único de
matrícula e pessoa coletiva 506 280 497, matriculada na Conservatória do Registo Comercial de
Leiria, com o capital social de € 135.000,00 (Cento e trinta e cinco mil euros);
E
CONSTRUÇÕES JJR & FILHOS MOÇAMBIQUE, S.A, com sede social, na Av. Armando
Tivane, Nº 189, Ed. TORRE AZUL, 2º Andar Bairro Polana , Cimento “A”, Cidade de Maputo,
com NUIT n.º 400296121, matriculada na Conservatória do Registo das entidades legais de
Maputo sob o n.º 100198711, com capital social de 100 000 000.00 mzn (cem milhões de
meticais)
Reconhecem que os dados pessoais são um bem precioso, que estimam e respeitam, e
pretendem que os titulares de dados continuem a depositar confiança nas empresas do Grupo.
Neste sentido, todas as empresas do Grupo JJR, com plena consciência dos efeitos derivados
de uma imprópria utilização dos dados, encontram-se empenhadas em assegurar o direito à
intimidade, protegendo os dados pessoais confiados pelos colaboradores, clientes,
fornecedores, subempreiteiros e terceiros em geral.
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2. OBJECTIVO
O objetivo desta política é informar, de forma genérica, os titulares de dados, que a empresa
mãe JJR e todas as empresas do Grupo, enquanto responsáveis pelo tratamento desses dados,
de forma centralizada, se comprometem a estabelecer e a manter um nível de proteção de dados
que esteja de acordo com as disposições legais aplicáveis sobre a proteção de dados.
Para melhor compreensão de efeitos da presente política de proteção de dados, entende-se por:


«Dados pessoais»: qualquer informação, de qualquer natureza e independentemente
do respetivo suporte, incluindo som e imagem, relativa a uma pessoa singular
identificada ou identificável (identificável – pessoa que possa ser identificada direta ou
indiretamente)



«Tratamento de dados pessoais» («tratamento»): qualquer operação ou conjunto de
operações sobre dados pessoais, efetuadas com ou sem meios automatizados, tais
como a recolha, o registo, a organização, a conservação, a adaptação ou alteração, a
recuperação, a consulta, a utilização, a comunicação por transmissão, por difusão ou
por qualquer outra forma de colocação à disposição, com comparação ou interconexão,
bem como o bloqueio, apagamento ou destruição;



«Titulares de dados pessoais»: - pessoa singular, a quem os dados dizem respeito ( por
exemplo.: quaisquer dados de carácter pessoal obtidos de colaboradores, clientes,
fornecedores, subempreiteiros, terceiros em geral).

3. O COMPROMISSO DAS EMPRESAS DO GRUPO JJR ACIMA IDENTIFICADAS PRINCIPIOS FUNDAMENTAIS
Encaramos seriamente a privacidade e a proteção dos dados pessoais recolhidos ou a recolher,
e apesar das empresas do Grupo JJR, não se encontrarem obrigadas a nomear um encarregado
de proteção de dados, dada a natureza das operações de tratamento de dados que realizam,
consideram fundamental controlar a conformidade do tratamento de dados com os princípios e
normas aplicáveis, bem como, através de formação e divulgação, sensibilizar os titulares de
dados para a segurança.
O Grupo JJR, assume o comprometimento para com a privacidade, segurança e proteção de
dados, assegurando aos titulares de dados pessoais, que tem vindo a processar e continuará a
processar, os dados pessoais recolhidos ou a recolher, em conformidade com o regulamento
europeu (Regulamento (UE) 2016/679 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 27 de abril de
2016 e em observância aos seguintes princípios fundamentais:



Princípio da licitude – Os dados pessoais serão tratados se e na medida em que se
verifique pelo menos uma das condições previstas para a licitude, designadamente
(i)quando for prestado consentimento pelo titular dos dados ou quando o tratamento seja
necessário para (ii) a execução e gestão de um contrato ou para diligencias précontratuais, (iii) o cumprimento de uma obrigação legal, ou (iv) o prosseguimento de um
interesse legítimo da empresa ou de terceiros;
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Princípio da transparência - Os titulares dos dados serão informados de forma clara e
concisa sobre os aspetos relevantes relacionados com o tratamento dos seus dados
pessoais, designadamente sobre as respetivas finalidades de tratamento e eventual
transmissão a terceiros;



Princípio da necessidade de conhecer - Apenas terão acesso aos dados pessoais
tratados pelas empresas do Grupo JJR os colaboradores e terceiros cujas respetivas
funções assim o exijam;



Princípio da confidencialidade, integridade e disponibilidade - Os dados pessoais
serão tratados de forma a garantir a sua segurança, designadamente (i) proteger contra
o acesso ou divulgação não autorizada ou ilícita, (ii) proteger contra a modificação, perda
ou destruição não autorizada ou acidental e (iii) assegurar que os dados se encontram
disponíveis quando necessário e permitido, e sem demora indevida;



Princípio da proteção de dados desde a conceção e por defeito – Aplicação de
medidas técnicas e organizativas nas fases iniciais da conceção das operações de
tratamento, de forma a garantir os princípios da privacidade e proteção de dados logo
desde o início («proteção de dados desde a conceção»). Por defeito, o Grupo JJR deve
garantir que os dados pessoais sejam tratados com a mais elevada proteção da
privacidade (por exemplo, apenas os dados necessários devem ser tratados, período de
conservação curto, acessibilidade limitada) para que, por defeito, os dados pessoais não
sejam disponibilizados a um número indefinido de pessoas («proteção de dados por
defeito»);

As empresas do Grupo JJR e seus colaboradores, executarão as normas de proteção de dados
pessoais estabelecidas na presente política de proteção de dados e procedimento internos e,
deste modo não recolherão, tratarão, armazenarão, conservarão, comunicarão ou usarão dados
pessoais de forma que infrinjam os normativos legais e respeitarão os direitos legítimos dos
titulares de tais dados.
4. REGRAS DE SEGURANÇA NO TRATAMENTO DE DADOS PESSOAIS
O Grupo JJR, de forma a proporcionar um nível adequado de proteção dos dados pessoais,
implementou medidas técnicas e de organização necessárias para proteger os dados pessoais
contra a sua destruição, perda ou modificação acidental, bem como contra acesso indevido e
outros processos não autorizados:




Requisitos e medidas de segurança lógicas – utilização de Firewall de perímetro e
sistemas de deteção de intrusão nos sistemas informáticos, políticas rigorosas de
controlo e monitorização sobre os acessos a sistemas e à informação, registando as
ações efetuadas pelos colaboradores do Grupo JJR;
Medidas de segurança físicas –controlo de acessos, onde se localizam os dados
pessoais.
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Outras medidas – como a encriptação, canais seguros de acesso, prevenção contra
perda de dados, relatórios de segurança, que têm como objetivo concretizar o princípio
da privacidade desde a conceção e por defeito.

Todavia, o Grupo JJR informa que nenhum sistema de segurança, pode garantir uma proteção
absoluta, pelo que aconselha, ponderação na exposição dos dados pessoais e na circulação dos
mesmos, encontrando-se à disposição para qualquer questão ou observação relativa à
confidencialidade e segurança dos seus dados pessoais.
5.– DIREITOS DOS TITULARES DE DADOS PESSOAIS
O Grupo JJR está empenhado em garantir o respeito pelos direitos dos titulares de dados
pessoais, designadamente, o DIREITO:










De Acesso – os titulares têm direito de saber se estão, ou não, a ser tratados dados
pessoais que lhe digam respeito, se os dados foram transmitidos a terceiros ou o destino
que lhe foi dado, bem como aceder a todos os dados disponíveis.
De retificação – retificação dos dados pessoais que estejam desatualizados, incorretos,
incompletos.
Direito ao esquecimento – apagamento em definitivo dos dados pessoais.
Direito à limitação do Tratamento- aceder e corrigir os dados pessoais.
Direito à portabilidade dos dados - de receber uma cópia dos dados pessoais que se
encontram processados, num formato estruturado, de uso corrente e de leitura
automática, e o direito de transmitir esses dados a outro responsável pelo tratamento
sem que as empresas do Grupo JJR o possam impedir, mas apenas se: O tratamento
se assente no consentimento e se o tratamento for realizado por meios automatizados
(forma informática/ficheiro).
Direito de oposição e decisões individuais automatizadas- pressupõe o direito de ser
informado em caso de tomada de decisão automatizada, a lógica subjacente a esse
sistema, assim como a importância e consequências do tratamento para o titular em
causa.

6. PARTILHA DE DADOS PESSOAIS
Os dados pessoais são tratados com a máxima confidencialidade e são utilizados única e
exclusivamente observando o princípio da licitude.
A empresa mãe JJR e empresas do Grupo JJR, poderão ter de partilhar alguns dos dados
pessoais com outros destinatários, nomeadamente empresas consorciadas, empresas
subcontratantes ou terceiros, contudo serão respetivamente responsáveis, em cumprimento da
legislação aplicável, pelos dados pessoais que tenham de transmitir.
Assim a empresa mãe JJR e restantes empresas do grupo JJR, individualmente ou
conjuntamente, com os destinatários garantirão que:
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(i)
(ii)
(iii)

a partilha de informação e dados pessoais obedece às normas legais em vigor,
a transmissão é efetuada com segurança,
estão contratualmente obrigados a observar os deveres de confidencialidade e de
sigilo e a confirmar a segurança dos dados pessoais, que, para esse efeito, lhes
sejam comunicados, não podendo utilizar tais dados para quaisquer outras
finalidades, em benefício próprio ou de terceiros, nem correlacionar com outros
dados que se encontrem na sua disponibilidade. E caso o (s) destinatário (s),
considerem necessário realizar um tratamento para uma finalidade diferente do
objeto contratual deverá(ão) solicitar uma autorização prévia por escrito; e sem
autorização prévia, não deverá efetuar tal tratamento.

7. NOTIFICAÇÃO DE VIOLAÇÃO DE DADOS PESSOAIS
Qualquer violação da segurança que provoque, de modo acidental ou ilícito, a destruição, perda,
a alteração, a divulgação ou acesso, não autorizados, a dados pessoais transmitidos,
conservados ou sujeitos a qualquer tipo de tratamento e for suscetível de resultar um risco para
os direitos e liberdades das pessoas singulares, a Empresa mãe JJR e empresas do Grupo JJR,
notificarão a CNPD – Comissão Nacional de Proteção de Dados, no prazo de até 72horas após
ter tido conhecimento da violação, dando igualmente conhecimento às pessoas singulares
afetadas.

8. DÚVIDAS
Porque queremos responder a todas as suas perguntas sobre o tratamento dos seus dados
pessoais, em caso de dúvidas ou quaisquer questões que a política de proteção de dados não
tenha conseguido responder, ou caso deseje receber informações mais aprofundadas sobre um
determinado ponto, não hesite em contactar-nos, através de pedido por escrito, e teremos todo
o prazer em fornecer-lhe informações sobre os seus dados pessoais armazenados.
Dada a partilha de recursos existente entre as empresas do Grupo JJR, e ao fato da maior parte
da informação ser processada na sede da empresa mãe onde são determinadas as finalidades
e meios de tratamento de dados pessoais, qualquer pedido de esclarecimento pelo titular de
dados, deverá ser efetuado por escrito preferencialmente dirigido à empresa mãe JJR, através
da sua morada social ou através do correio eletrónico geral@jjr.pt

Construções JJR & Filhos, S.A,
Rua da Capela nº4, Quinta da sardinha
2495-185 Santa Catarina da Serra
Todavia, informamos, que nada obsta, que contactem as diversas empresas do grupo JJR, nas
suas moradas sociais, à exceção da empresa situada em Moçambique, cujo estabelecimento
principal é a sede da empresa mãe.
Ainda se pretender, poderá obter informação adicional relativa à proteção de dados e privacidade
junto da CNPD - Comissão de Proteção de Dados - Rua de São Bento n.º 148-3º 1200-821
Lisboa - Tel: +351 213928400 - Fax: +351 213976832 - e -mail: geral@cnpd.pt
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9. ACEITAÇÃO, ALTERAÇÕES UNILATERAIS E COMUNICAÇÔES
Ao aceitar a presente política de proteção de dados, considera-se que enquanto titular dos dados
leu, compreendeu e aceitou na integra a mesma.
As empresas do Grupo JJR reservam-se no direito de, a qualquer altura, proceder a
reajustamentos ou alterações á presente política de proteção de dados.
Se a alteração for substancial e/ou tiver implicações na forma de tratamento de dados pessoais,
serão os titulares de dados informados, através de correio eletrónico e presumir-se-á que o titular
tomou conhecimento e aceita os termos da Política de Proteção de Dados modificada.
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