
POLÍTICA DE PRIVACIDADE E COOKIES 

 

Introdução 

LUXOR KITCHEN – DESIGN E MOBILIARIO, LDA (de ora em diante, Luxor Kitchen), 

sociedade comercial por quotas, com o número de matrícula e de pessoa coletiva 516 

572 300, com capital social de € 20.000,00 (vinte e mil Euros) e com sede na Avenida 

dos Combatentes da Grande Guerra, n.º 97-F, 1495-040 Algés.  

A Política de Privacidade e Cookies da Luxor Kitchen permite aos utilizadores do website 

www.luxorkitchen.pt uma melhor compreensão de como recolhemos, tratamos, 

partilhamos e protegemos os seus dados pessoais quando utilizam os nossos serviços 

ou visitam o website. 

Ao disponibilizar os seus dados pessoais à Luxor Kitchen, o utilizador reconhece e 

consente que os mesmos sejam processados de acordo com a presente Política de 

Privacidade e Cookies, Aviso Legal e com as regras e princípios constantes dos respetivos 

termos e condições dos serviços utilizados.  

A Luxor Kitchen reserva-se o direito de modificar unilateralmente, sempre em 

conformidade com a regulamentação legal aplicável, em qualquer momento e sem aviso 

prévio, a apresentação e a configuração do website, bem como os serviços e as 

condições de utilização do website e dos serviços utilizados. Quaisquer alterações serão 

comunicadas com o grau de publicidade correspondente à sua importância. 

A Luxor Kitchen não comercializa dados pessoais de utilizadores. 

 

Responsável pela recolha e tratamento dos seus dados pessoais 

Os seus dados pessoais serão recolhidos e tratados pela Luxor Kitchen. Para questões 

relacionadas com o tratamento dos seus dados poderá contactar a Luxor Kitchen através 

dos seguintes meios: 

Encarregado de Proteção de Dados (EPD/DPO): João Pedro Rocha  

Morada: Avenida dos Combatentes da Grande Guerra, n.º 97-F 

1495-040 Algés, Lisboa • Portugal 

Tel.: +351 215 813 523 

Correio eletrónico: joaopedrorocha@luxorkitchen.pt 

 

 

Dados pessoais que são recolhidos e tratados 



Os dados pessoais recolhidos pela Luxor Kitchen limitam-se aos estritamente necessários 

à finalidade do tratamento, nomeadamente, o nome, a morada, número de contribuinte, 

número de telefone ou correio eletrónico, mas poderão ser recolhidos outros dados 

necessários ao fornecimento de produtos ou serviços. 

 

Finalidade do tratamento dos dados pessoais 

Os dados pessoais recolhidos pela Luxor Kitchen, através de diferentes meios, são 

tratados de acordo com a lei de proteção de dados em vigor. 

Apresentamos a seguir a informação relativa às diferentes finalidades para as quais 

podemos recolher e tratar os seus dados. 

Categorização de dados, de acordo com a finalidade para os quais são tratados: 

Tratamento Finalidades do 

tratamento 

Conservação dos dados 

Recrutamento Trataremos os seus dados 

unicamente para a seleção 

do posto de trabalho ao 

qual se candidatou. 

Destruiremos os seus dados num prazo 

máximo de 6 meses, após finalizado o 

processo de recrutamento, caso não seja 

selecionado. 

Registo e 

gestão de 

clientes 

Trataremos os seus dados 

para a realização de 

diligências pré-contratuais 

e para a execução de 

contratos, para prestar-lhe 

o serviço ou para que 

adquira o produto que 

pretende, para faturação e 

contabilidade, para 

melhorar os nossos serviços 

e produtos, etc. 

Elaboraremos um perfil 

comercial e de crédito de 

acordo com a informação 

prestada. 

Caso pretenda aderir às 

campanhas, ser-lhe-ão 

solicitados dados no 

formulário de registo. 

Conservaremos os seus dados até que o 

contrato/ relação comercial se mantenha 

em vigor. 

Os dados pessoais recolhidos no âmbito 

das campanhas em vigor serão 

conservados mesmo após o término das 

mesmas. 

Findo o contrato ou finda a campanha 

conservaremos a informação mínima 

necessária exigida pela legislação 

tributária. 



Comunicações 

para fins de 

marketing  

Enviar-lhe-emos 

informações sobre as 

nossas atividades, 

produtos, serviços, ofertas 

e promoções. 

Este tratamento de dados 

pessoais será realizado 

unicamente com o 

consentimento expresso do 

titular, prestado 

nomeadamente no 

momento do 

preenchimento do 

formulário de adesão às 

campanhas ou ao 

subscrever as nossas 

newsletters. 

Caso consinta, receberá 

comunicações de marketing 

através de e-mail e/ou 

SMS.   

Os seus dados poderão ser 

transferidos para outras 

empresas do Grupo Luxor 

Kitchen, caso assim o tenha 

expressamente autorizado. 

Os seus dados pessoais conservar-se-ão 

até à data em que solicitar não desejar 

mais receber as nossas comunicações, 

após o que, os mesmos serão 

eliminados. 

Poderá solicitar o apagamento dos seus 

dados em qualquer altura, de acordo 

com informação prestada que aparece 

em cada comunicação. 

Caixa de 

sugestões ou 

reclamações 

Trataremos os seus dados 

para dar resposta ao seu 

pedido, questões ou 

dúvidas que tenha. 

Os seus dados pessoais conservar-se-ão 

até à data em que tenha sido dado 

resposta ao seu pedido e levadas a cabo 

as ações consideradas necessárias. Após 

isso, os seus dados serão eliminados, 

salvo os casos em que a razão do seu 

pedido esteja ligada a responsabilidades 

e a ações em que é parte uma empresa 

do Grupo Luxor Kitchen. 

 

Tratamento dos seus dados por terceiros 

Os dados pessoais recolhidos pela Luxor Kitchen poderão ser transmitidos a outras 

empresas e parceiros terceiros para fins administrativos internos (por exemplo: 

faturação, inquéritos de satisfação e qualidade, formação, etc.). A recolha e o tratamento 



dos dados em causa destina-se apenas a garantir o fornecimento de produtos e a efetiva 

realização dos serviços que prestamos. 

Nas situações em que os dados pessoais sejam transferidos para outras empresas do 

Grupo ou a terceiros, serão integralmente garantidos os níveis de confidencialidade, 

segurança e proteção. 

A Luxor Kitchen poderá recorrer a subcontratantes para a totalidade ou parte das 

finalidades acima identificadas, bem como para a manutenção, alojamento e gestão dos 

seus sistemas e equipamentos informáticos, nos termos permitidos pela legislação que 

regula o tratamento de dados pessoais, ficando estas entidades obrigadas a guardar 

sigilo e a garantir a segurança relativamente aos dados pessoais a que, para o efeito, 

tenham acesso, não devendo utilizar esses dados para quaisquer outros fins, ou em 

benefício próprio, nem relacioná-los com outros dados que possuam. 

A Luxor Kitchen dispõe de medidas técnicas e organizativas adequadas e procedimentos 

vinculativos internos que regulam a segurança e a confidencialidade do tratamento dos 

seus dados e garantem que os mesmos não serão tratados para nenhum outro fim, nem 

por terceiras empresas, para além daqueles que tenha autorizado e sido informado. 

Porém, não controlamos todos os riscos relacionados com a utilização da Internet, 

alertando, desde já, para a existência de possíveis riscos associados ao seu uso e 

funcionamento. 

Os dados pessoais poderão, ainda, ser disponibilizados aos tribunais e às demais 

autoridades competentes, no estrito cumprimento do disposto na lei. 

 

Transferência internacional de dados pessoais 

Os seus dados pessoais não serão transferidos para fora do espaço da União Europeia, 

nem para países que não prestem garantias adequadas e condições de que os titulares 

dos dados gozam de direitos oponíveis e de medidas jurídicas corretivas eficazes, ou 

sem dispor da sua prévia autorização expressa. 

 

Direitos do titular dos dados pessoais  

O titular dos dados pessoais tem direito de acesso e retificação dos seus dados, bem 

como o direito de solicitar a sua eliminação, opor-se ao tratamento dos seus dados para 

um determinado fim e obter a sua limitação ou portabilidade na medida em que esta 

seja aplicável. Pode igualmente opor-se a que os seus dados sejam utilizados com o fim 

de criação do seu perfil de cliente, deixando neste caso, de beneficiar da divulgação de 

atividades, produtos, serviços, ofertas e produtos. 

O exercício de algum dos direitos legalmente conferidos, pelo respetivo titular, deve ser 

feito por meio de carta ou mensagem de correio eletrónico, assinados pelo próprio e 



acompanhados por uma fotocópia de um documento de identificação com a assinatura 

autêntica ou equivalente do titular que exerce o seu direito. 

O titular dos dados pode, ainda, retirar a qualquer momento o seu consentimento, 

quando aplicável, através dos canais disponibilizados para o efeito pela Luxor Kitchen. 

No entanto, a retirada de consentimento não compromete a licitude do tratamento 

efetuado com base no consentimento previamente dado nem o tratamento posterior dos 

mesmos dados, baseado noutro fundamento legal, como é o caso do cumprimento de 

contrato ou de obrigação legal a que a Luxor Kitchen esteja sujeita. 

Os direitos conferidos podem ser exercidos através de contacto direto com a Luxor 

Kitchen, através da Encarregado de Proteção de Dados (EPD/DPO) João Pedro Rocha 

por: 

Morada: Avenida dos Combatentes da Grande Guerra, n.º 97-F 

1495-040 Algés, Lisboa • Portugal 

Tel.: +351 215 813 523 

Correio eletrónico: joaopedrorocha@luxorkitchen.pt 

Pode igualmente apresentar uma reclamação junto da Comissão Nacional de Proteção 

de Dados (CNPD), sempre que considere que os direitos que lhe são conferidos pela lei 

de proteção de dados em vigor foram violados. 

 

A utilização de cookies 

Ao navegar pelo nosso website, o utilizador aceita a instalação e utilização dos cookies.  

Os cookies usados no website pela Luxor Kitchen, não recolhem informações pessoais 

que permitam identificar o utilizador, guardando apenas informações genéricas, 

designadamente a forma ou local/país de acesso e o modo como o utilizador usa o 

website, entre outros.  

Os cookies utilizados pela Luxor Kitchen não permitem ler dados do seu disco rígido nem 

ler os arquivos cookie criados por outros fornecedores. A Luxor Kitchen codifica os dados 

identificativos do utilizador para uma maior segurança.  

A utilização de cookies permite à Luxor Kitchen reconhecer os utilizadores registados, 

após efetuarem o seu primeiro registo, tornando desnecessário que estes se registem 

em cada visita para acederem às áreas e aos serviços que lhes são exclusivamente 

reservados.  

Não obstante as medidas de segurança adotadas pela Luxor Kitchen, o utilizador deverá 

guardar segredo dos códigos de acesso, não os partilhando com terceiros, devendo 

ainda, seguir as práticas de segurança aconselhadas, nomeadamente quanto à 



instalação e atualização dos necessários aplicativos de segurança, nomeadamente, os 

antivírus. 

Os cookies retêm apenas informação relacionada com as preferências do utilizador e 

este pode, a qualquer momento e através do seu navegador de Internet (browser), 

decidir ser notificado sobre a receção de cookies, bem como bloquear a respetiva entrada 

no seu sistema. Por favor, consulte as instruções e os manuais do seu navegador para 

obter informações adicionais.  

Para utilizar o website, não é necessário que o utilizador autorize a instalação dos cookies 

enviados pela Luxor Kitchen. 

 


