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AVISO DE PROTEÇÃO DE DADOS 

REGULAMENTO UE 2016/679 relativo à proteção das pessoas físicas no que diz 
respeito ao tratamento de dados pessoais e à livre circulação desses dados        
 
A empresa Namirial S.p.A. processa dados em conformidade com as disposições do 
Regulamento UE 2016/679 relativo à proteção das pessoas físicas no que diz respeito ao 
tratamento de dados pessoais e à livre circulação desses dados (doravante, “Reg. EU 
2016/679”).  Nos termos dos artigos 13 e 14 do mencionado Regulamento, as informações a 
seguir são fornecidas para proporcionar os dados de identificação do Controlador de dados e 
do Responsável pela proteção dos dados em relação ao processamento de dados pessoais 
relativos à estipulação de contratos e fornecimento de serviços. 
O Controlador dos dados é a NAMIRIAL S.p.A., com sede em Senigallia (Ancona, Itália), CEP 
60019, Via Caduti sul Lavoro nº 4. 
O Responsável pela Proteção dos Dados (RPD) é a senhora Serena Donegani. 
 
Tipologia de dados processados  
Os dados fornecidos e processados pela Namirial S.p.A. são do tipo comum, pessoal e sensível. 
 
Escopo do processamento 
Informamos que os dados pessoais, fornecidos diretamente pela parte interessada e/ou 
coletados mediante o preenchimento de formulários impressos e/ou disponíveis nos sites da 
Namirial S.p.A., são processados com o objetivo de concluir o contrato do qual o sujeito 
interessado é parte, e também para levar adiante as vantagens contratuais e para fornecer os 
serviços requeridos pelo Cliente ou disponíveis nos portais geridos por Namirial S.p.A. ou por 
seus intermediários encarregados, bem como para fins administrativos e contábeis relativos 
aos serviços contratados. 
 
Fornecimento dos dados 
O fornecimento dos dados do primeiro campo indicado acima é obrigatório para a conclusão 
do contrato ou para o fornecimento dos serviços solicitados. 
 
Condições para o processamento e o acesso aos dados 
A Namirial S.p.A. processa os dados pessoais de acordo com o artigo 6, par. 1, alínea  a), b), f) 
do Reg. EU 2016/679, em virtude de seus legítimos interesses relacionados ao tipo de atividade 
realizada e à necessidade de implementar os contratos existentes ou as medidas pré-
contratuais exigidas pelo titular dos dados. 
Os dados coletados assinando contratos padrão impressos são processados quer no formato 
supramencionado, quer com instrumentos telemáticos e informáticos, e podem ser 
processados em forma agregada, com finalidades estatísticas, e para verificar os padrões de 
qualidade dos serviços de assistência e manutenção; neste caso, o processamento dos dados 
de identificação é excluído. 
Os dados coletados mediante o preenchimento de formulários online são processados 
eletronicamente e mediante sistemas de gestão e informação. 
Os dados deverão estar acessíveis somente a operadores oportunamente treinados e 
informados acerca de suas tarefas e das atividades permitidas sobre os dados coletados. Tais 
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operadores agem em nome e por conta da Namirial e recebem instruções e tarefas dadas pelo 
Controlador dos dados, mediante específica carta de incumbência. 
O Controlador dos dados processará os dados para os escopos indicados acima, perseguindo 
seus legítimos interesses que não violarão os interesses ou os direitos e as liberdades do titular 
dos dados.   
 
Objetivo da comunicação e possível disseminação dos dados  
Informamos que os dados relativos ao contrato e às atividades de serviço podem ser 
comunicados a consultores comerciais para finalidades administrativas e contábeis, bem como 
a consultores jurídicos em caso de gestão de controvérsias. 
Informamos outrossim que os dados poderão também ser compartilhados com autoridades 
policiais ou judiciárias, com o objetivo de averiguar ou perseguir delitos cometidos pelos 
usuários de serviços telemáticos, quando for o caso. 
 
Conservação e eliminação dos dados pessoais 
A Namirial S.p.A. conservará os dados dos titulares dos mesmos em formato que lhes permita 
a identificação por um prazo não superior à realização dos objetivos para os quais ditos dados 
foram coletados; os dados, ainda, serão conservados até a existência de qualquer relação 
contratual. Ao vencer tal período, a Namirial S.p.A. eliminará os dados dos titulares dos 
mesmos. Os dados estritamente necessários ao cumprimento de obrigações fiscais e 
contábeis, que não tenham utilidade para além do objetivo pelo qual foram coletados, serão 
conservados por 10 anos, como exigido pelas normas que regulamentam a matéria. 
 
A parte interessada tem o direito de requerer, a qualquer momento, a alteração das estruturas 
disciplinadas por este parágrafo, mediante o exercício dos direitos citados no parágrafo a 
seguir. 
 
Direitos do titular dos dados 
O titular dos dados pode exercitar os direitos citados pelos artigos 15 (Direito de acesso por 
parte do titular dos dados), 16 (Direito de retificação), 17 (Direito de cancelamento), 18 (Direito 
de limitação do processamento), 19 (Obrigação de notificação em caso de retificação ou 
cancelamento de dados pessoais ou de limitação do processamento), 20 (Direito de 
portabilidade dos dados), 21 (Direito de oposição) e 22 (Tomada de decisão individual 
automatizada, incluindo definição de perfis) do Regulamento EU 2016/679. 
Informamos o interessado que o exercício dos direitos do titular dos dados citados nestes 
artigos, como o direito de cancelamento ou de oposição, está sujeito aos limites impostos 
pela legislação tributária. 
 
Para exercitar os direitos citados pelos artigos de 15 a 22 do Reg. EU 2016/679, a parte 
interessada deve enviar específica solicitação escrita ao endereço: 
 

Namirial S.p.A., Via Caduti sul Lavoro nº 4 – 60019 Senigallia (Ancona - Itália) 
s.donegani.dpo@namirial.com - dpo.namirial@sicurezzapostale.it 

 
 


