RECHEAMOS O SEU
NEGÒCIO DE SUCESSO.

www.recheio.pt

A preencher pelo Recheio
Loja

Nº de Cliente

Código de Actividade Recheio

Elementos da Sede (preenchimento obrigatório)
Nº de Contribuinte
Designação Social
Morada
Cód. Postal
Localidade

–

País

Telefone

Fax

Código de Actividade (CAE)
Dados do Estabelecimento
Nome Comercial

Data da Constituição da Empresa

–

–

(preenchimento obrigatório)

Morada
Cód. Postal
Localidade

–

Telefone

Telemóvel

Fax

Site

Área de Vendas

Nº de Empregados

Se a sua actividade económica for Restauração especifique o tipo de cozinha:
Portuguesa

Africana

Brasileira

Chinesa

Fast food

Indiana

Italiana

Japonesa

Marisqueira

Mexicana

Tailandesa

Vegetariana

Outra. Qual?
Dados do Representante Legal
Nome do Representante Legal
Email
Telemóvel
A preencher pelo Recheio

Data de Nascimento

–

(Exclusivo Clientes Plataforma)

Rota de Visita

Semana de Visita

Zona de Entrega

Ordem de Rota

Tipo de Visita
Semanal ..........

–

Dias de Entrega 2ª

3ª

4ª

5ª

6ª

Condições de Pagamento

Quinzenal .......
Mensal ............

Li e compreendi a Politica de Protecção de Dados, constante do verso desta ficha.
Quero receber comunicações de Marketing sobre promoções, produtos e serviços assim como comunicações no âmbito
de estudos de mercado (e-mail, sms, contacto telefónico, correio).

Assinatura

Data

–

–

POLITICA DE PROTECÇÃO DE DADOS PESSOAIS - FICHA DE CLIENTE
Ao efectuar o registo de cliente Recheio está a celebrar um acordo com a Empresa Recheio, fornecendo os seus dados
pessoais para a gestão da relação comercial (facturação, gestão de cobranças, contactos no âmbito da relação comercial,
reclamações e inquéritos de satisfação, apoio ao cliente) assim como na promoção dos seus serviços e produtos. Os dados
comerciais poderão ainda ser utilizados na elaboração de perfis de aquisição e preferência. Os dados recolhidos serão
mantidos durante o período necessário à finalidade acima definida.
Nos termos da legislação em vigor, é garantido o acesso, rectificação, alteração, portabilidade e eliminação dos seus dados
pessoais, através da linha de apoio ao cliente Recheio via correio electrónico cliente@recheio.pt ou via telefone 800 203
131(das 9h00 às 18h00, dias uteis), ou endereçando o seu pedido para Rua Actor António Silva nº 7 1649-033 Lisboa. Este
contacto pode igualmente ser utilizado para se opor ao envio de comunicações comerciais ou à elaboração de perfis. O
cliente tem igualmente direito a apresentar uma reclamação à CNPD ou a outra autoridade de controlo competente nos
termos da lei, caso entenda que o tratamento dos seus dados pelo Recheio viola o regime legal em vigor a cada momento.
A remoção do consentimento não invalida o tratamento efetuado até essa data com base no consentimento anteriormente
prestado.
No compromisso de assegurar a segurança dos dados pessoais dos seus clientes, o Recheio implementou as medidas de
segurança técnicas e organizativas consideradas necessárias às actividades de processamento.
Os dados recolhidos não são transferidos para terceiros sem o seu consentimento prévio. No entanto, a Companhia recorre
a parceiros externos nomeadamente para manutenção de aplicações, agências de marketing e comunicação, estudos de
mercado e apoio ao cliente. Nestes casos, as Companhias asseguram que os seus parceiros cumprem com as medidas
técnicas e organizacionais adequadas à actividade de processamento. Neste âmbito, os dados recolhidos poderão ser
transferidos para entidades que se localizam em países terceiros (fora da União Europeia), sendo assegurado que são
tomadas as medidas de segurança apropriadas de acordo com a legislação em vigor. Os dados pessoais poderão ainda ser
partilhados com outras entidades de acordo com: a) legislação aplicável,
b) cumprimento de obrigações legais, c) ou na resposta a pedidos de autoridades publicas e governamentais.
Pode contactar o Encarregado de Protecção de Dados sobre questões relacionadas com o tratamento dos seus dados
pessoais, constantes nesta Política e conferidos pela legislação aplicável, através de: dpo.portugal@jeronimo-martins.com
O Recheio reserva-se o direito de alterar esta politica de privacidade, a qualquer momento, sendo as alterações
devidamente publicitadas.
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