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 1. Sobre nós 

Somos a empresa Uralkali Trading SIA (doravante designada por UKT ou nós), constituída e registada 
nos termos da legislação da República de Letónia com o número de registo n.º 40103913482, com sede 
em: 7 Vesetas iela, Riga, LV- 1013, República de Letónia. 

 2. Sobre a Política de Privacidade 

Esta Política de Privacidade (Política de Privacidade) explica, quais são os seus dados que podemos 
recolher, como podemos usá-los e quais são as medidas que tomamos para garantir a sua segurança. 
Além disso, prestamos explicações em relação aos seus direitos sobre os seus dados pessoais. 

A Política de Privacidade aplica-se apenas à utilização do site www.dripkali.com (Site). Preste atenção 
que o nosso Site pode conter links a sites/plataformas digitais alheios disponibilizados para a sua 
comodidade. Responsabilizamo-nos apenas pela aplicação dos princípios de privacidade e pela 
segurança do nosso Site. Recomendamos consultar as políticas e os procedimentos de privacidade e de 
segurança de todos os restantes sites e plataformas que visita. 

Note que esta Política de Privacidade faz parte das nossas Condições de Utilização do Site que podem 
ser consultadas aqui. 

 
 3. Objetivos e âmbito legal de tratamento dos dados pessoais 

Utilizamos os seus dados pessoais apenas para os efeitos de gestão dos serviços no site e para 
processamento dos pedidos recebidos da sua parte e da parte da empresa que representa nos termos 
desta Política de Privacidade. 

Podemos usar os seus dados pessoais para os seguintes fins, nos seguintes fundamentos legais: 

 para contatar a si e a companhia que representa para responder às suas perguntas e 
aos seus pedidos nos termos de: nosso interesse legal em colaboração com a companhia que 
representa; 

 para identificação e prevenção de casos de fraude, incluindo a verificação dos seus 
poderes para agir em nome da companhia que representa nos termos de: nosso interesse legal em 
prevenção de fraude; 

https://dripkali.com/vendor/doc/pt/terms_and_conditions_pt.pdf


 em cumprimento da legislação em vigor, inclusive a legislação das sanções e combate a 
corrupção aprovada pela República de Letónia, União Europeia e Organização das Nações Unidas nos 
termos de: cumprimento das nossas obrigações legais; 

 
 4. Dados pessoais que utilizamos 

Recolhemos o mínimo dos dados necessários, e informaremos quando a disponibilização de dados é 
facultativa e quanto é obrigatória. Podemos recolher os seguintes dados pessoais: 

 nome; 

 apelido; 

 nome da companhia que representa; 

 dados de contacto como e-mail e número de telefone; 

 produtos UKT em que está interessado; 

 dados dos seus pedidos que pretende disponibilizar de forma voluntária. 

Não recolhemos dados pessoais confidenciais. Os dados confidenciais incluem informações de: raça ou 
origem étnica; convicções políticas, religiosas ou semelhantes; participação em sindicatos; dados 
genéticos; dados biométricos; dados de saúde física ou mental; vida íntima ou orientação sexual. Em 
caso de disponibilização voluntária dos dados confidenciais, iremos considerar que temos o seu 
consentimento expresso à utilização destes dados para os fins da sua disponibilização. 

Podemos completar os dados que nos disponibiliza com outros dados obtidos ao abrigo do nosso 
relacionamento negocial, os dados obtidos da empresa que representa ou os dados obtidos das bases 
de dados públicos como: 

 nome; 

 apelido; 

 número de identificação pessoal; 

 nome do cargo; 

 dados de relações com pessoas coletivas; 

 dados das sanções que podem ser introduzidas pela legislação em vigor, incluindo a 
legislação da República de Letónia, União Europeia e Organização das Nações Unidas. 

 
 5. Os seus direitos 

Pode exigir a disponibilização de todos os seus dados que armazenamos. Pode exigir a introdução de 
correcções, bloqueios, adendas e eliminação dos seus dados pessoais e a limitação da sua utilização e 
da transferência dos seus dados para outra entidade. Pode exigir a disponibilização de informações 
adicionais sobre o tratamento dos seus dados pessoais. Pode também, em certos casos, obstar o 
processamento dos seus dados pessoais, e caso temos solicitado o seu consentimento ao 
processamento dos seus dados pessoais, revogar esse consentimento. Caso pretenda usufruir dos 
direitos acima referidos pode contactar-nos através de correio eletrónico privacy@uralkali-trading.com. 

Todavia, existem excepções destes direitos. Por exemplo, o acesso aos seus dados pessoais pode ser 
negado caso estejamos proibidos a divulgar estes dados por lei. Além disso, podemos guardar os dados 
mesmo caso tenha revogado o seu consentimento, sempre que podemos provar a existência de 
fundamentos legais para o processamento dos seus dados. 

 6. Destinatários dos seus dados pessoais 

Para os fins de funcionamento do Site, recorremos aos serviços de armazenamento de dados prestados 
pela empresa Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “WD Systems”, registada nos termos da legislação da 
República de Letónia com o número de registo 40103942231. 

Para os fins de processamento das suas perguntas e pedidos podemos colaborar com a nossa sócia, a 
Sociedade Anónima Pública Uralkali, registada nos termos da legislação da Federação Russa com o 
número nacional de registo 1025901702188. Deste modo, a Sociedade Anónima Pública Uralkali pode 
receber os dados que disponibiliza usando os contactos da UKT. Ao transmitir os seus dados á 

mailto:privacy@uralkali-trading.com


Sociedade Anónima Pública Uralkali recorremos aos respetivos meios de garantia de segurança em 
forma das disposições de proteção de dados aprovados pela Comissão Europeia que podem ser 
consultadas aqui. 

Podemos divulgar os seus dados pessoais em resposta a ordem judicial, citação, investigação pública ou 
de outra forma exigida ou autorizada por lei. 

Não fornecemos os dados a terceiros para os fins de marketing, e não assumimos obrigações perante 
terceiros em relação a envio de mensagens. 

Em caso de venda, fusão, consolidação, alteração de controlo, transferência de ativos, reorganização ou 
liquidação da nossa empresa ("Caso de reorganização") podemos transferir, vender ou ceder os seus 
dados pessoais a terceiros participante no Caso de reorganização. 

 7. Segurança dos seus dados pessoais 

Implementámos as normas de segurança tecnológica e operacional comuns para a proteção de dados 
pessoais contra perda, indevida utilização, alteração e eliminação. Exigimos de todos os nossos 
funcionários e encarregados o cumprimento de privacidade dos dados pessoais, e asseguramos que 
eles sejam acedidos apenas pelo pessoal autorizado para o efeito. 

 8. Armazenamento dos seus dados pessoais 

Armazenamos os seus dados pessoais apenas durante o prazo necessário para: 

 a correspondência sobre o pedido submetido por si ou pela empresa que representa; 

 gestão das suas escolhas e direitos que está a fazer nos termos desta Política de 
Privacidade; 

 cumprimento da legislação em vigor.  

 9. Atualização da Política de Privacidade 

Podemos introduzir alterações ou atualizar a nossa Política de Privacidade. Poderá sempre ver a data da 
última atualização da Política de Privacidade que iremos indicar. As alterações e as adendas à Política 
de Privacidade entram em vigor a partir da data da sua divulgação. Para consultar as alterações de 
forma de utilização dos seus dados pessoais, por favor, consulte a Política de Privacidade a base 
regular. 

 10. Contacte-nos 

Em caso de dúvidas relativas a esta Política de Privacidade ou aos seus dados pessoais, contacte-nos 
através de correio eletrónico privacy@uralkali-trading.com. 

 11. Direito a reclamação 

Caso considere que os seus direitos de privacidade tenham sido violados, pode submeter uma 
reclamação junto a autoridade da UE no local da sua residência ou no local da alegada infração. Os 
dados de contacto destas autoridades estão disponíveis em http://ec.europa.eu/newsroom/article29/item-
detail.cfm?item_id=612080. 
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