
 
Política de Privacidade 
 
Condições de Uso 
 
Favor ler com muita atenção estas condições de uso antes de utilizar este site. A utilização 
deste site significa que o usuário reconhece implicitamente que aceita as condições. Se não 
aceita as condições ou tem alguma dúvida, solicitamos que não se registre nem utilize este 
site. 
 
 
Política de Proteção de Dados 
   
O site www.glual.com tem como objetivo principal disponibilizar informação aos nossos clientes 
sobre os serviços da Glual Hidráulica S.L.  
 
A Glual Hidráulica S.L. se responsabiliza legalmente com a proteção de dados de caráter 
pessoal, especialmente em relação: 
 

a) A existência de arquivos ou tratamentos com dados de caráter pessoal; 
b) A finalidade da coleta de dados; 
c) Os destinatários da informação; 
d) O caráter facultativo ou obrigatório das perguntas que fazemos; 
e) As consequências da obtenção dos dados ou da recusa em fornecê-los; 
f) A possibilidade de exercer os direitos de acesso, retificação, cancelamento e oposição; 
g) A identidade e endereço do responsável pelo tratamento ou, se for o caso, seu 

representante. 
 
A Glual Hidráulica S.L. deseja que o usuário possua a informação adequada para decidir de 
forma expressa, livre e voluntária se deseja fornecer seus dados na forma requerida. Sendo 
assim, informamos o usuário que seus dados serão incorporados a um arquivo automatizado, 
cujo responsável é a Glual Hidráulica S.L.    
 
Excetuando o indicado em cada caso, os dados coletados nos formulários são necessários e 
obrigatórios para poder acessar e prestar os serviços estabelecidos no site. O usuário deve 
preencher os formulários com dados verdadeiros, exatos e completos, responsabilizando-se 
pelos danos e prejuízos que possam causar, no caso de preenchimento errôneo, com dados 
fiscais inexatos, incompletos ou não atualizados. 
 
A Glual Hidráulica S.L. assume o compromisso de adotar os níveis de segurança de proteção 
de dados pessoais exigidos na legislação vigente, instalando, para este efeito, as medidas 
técnicas e de organização necessárias para evitar a perda, mau uso, alteração, acesso não 
autorizado e outros riscos possíveis. A Glual Hidráulica S.L. se responsabiliza também pelo 
cumprimento da obrigação de segredo em relação ao dados contidos nos arquivos 
automatizados, estabelecida na legislação vigente. 
 
O usuário, ou seu representante, poderá exercer a qualquer momento o direito de acesso, 
retificação, cancelamento ou oposição ao estabelecido na Lei Orgânica de Proteção de Dados 
e demais normas aplicáveis para tal efeito, enviando uma comunicação escrita ao Responsável 
da Segurança, indicando seu nome e documento de identidade, para o endereço Glual 
Hidráulica S.L., Landeta Hiribidea 11, 20730, Azpeitia (Gipuzkoa). 
 
Nossa principal preocupação é a segurança do armazenamento dos dados pessoais do 
usuário. Temos um grande cuidado ao enviar dados do ordenador do usuário aos nossos 
servidores. 
 
Somente os empregados que necessitam acessar os dados dos usuários para realizar seu 
trabalho terão acesso aos mesmos. 
 
 

http://www.glual.com/�


 
Aceitação destas condições 
 
Ao utilizar este site, assumimos que o usuário leu este documento com atenção e que 
entendeu e seguiu suas orientações. No caso do usuário não estar de acordo com esta política 
de proteção de dados ou com as orientações fornecidas através da mesma, ele não deve 
utilizar nosso site. Nos reservamos o direito de modificar a presente condição de uso quando 
consideremos que seja necessário. A continuidade do usuário no uso deste e de outros sites 
da Glual Hidráulica S.L. após a introdução das mencionadas modificações, significará a 
completa aceitação das mesmas. 


