EQUIPMENT LOGBOOK
MENSAGEM DE INSTALAÇÃO
confere direito à garantia | preencher e devolver, por favor
Para o técnico

Para o consultório odontológico

Aparelho, Número de série

Por favor, certifique-se de que o seu técnico o informou
sobre os seguintes pontos importantes:
Função, operação e cuidados do produto
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Termos e condições da garantia:
Cumprimento dos intervalos de manutenção, operação e limpeza com os preparados recomendados
pelo fabricante, documentação da manutenção e envio da mensagem de instalação

E-mail

Proprietário do consultório

Armazém

E-mail

Revendedor

Localização do aparelho

Carimbo do armazém e assinatura

Tomei conhecimento do aviso sobre proteção de dados, no verso.

Carimbo do consultório e assinatura

installation@metasys.com
Fax: +43 512 205420-1123

METASYS Medizintechnik GmbH | Florianistraße 3, 6063 Rum bei Innsbruck, Austria | Phone: +43 512 205420 | info@metasys.com | www.metasys.com

Aviso sobre a proteção de dados
Os dados pessoais recolhidos neste formulário (doravante designados de „dados“) são tratados para garantir um acompanhamento
de qualidade no que respeita à nossa garantia do aparelho e para, ocasionalmente, conforme especificado de seguida, enviar
informações e ofertas atuais relativas aos nossos produtos e serviços. Nesse sentido, o responsável pela proteção de dados é a
METASYS Medizintechnik GmbH
Florianistrasse 3, 6063 Rum bei Innsbruck, Áustria
Tel.: +43 (0)512 205420, Fax: +43 (0)512 205420 7, E-mail: datenmanager@metasys.com
1. Finalidades e base legal do tratamento de dados
Nós utilizamos os dados da empresa fornecidos (denominação, informações de morada e contacto, etc.) para registar a sua
empresa na nossa base de dados de clientes, sobretudo para cumprir as obrigações contratuais relacionadas com a nossa garantia
do aparelho. A base legal desta disposição é o art.º 6.º, n.º 1, b) do Regulamento Geral de Proteção de Dados (RGPD). De resto,
nós tratamos esses dados para, ocasionalmente, enviar aos nossos clientes informações e ofertas atuais personalizadas relativas
aos produtos e serviços da METASYS. Temos igualmente um interesse legítimo no tratamento de dados para efeitos de marketing
direto. As bases legais desta disposição são o art.º 6.º, n.º 1, b) e f) do Regulamento Geral de Proteção de Dados (RGPD).

3. Os seus direitos
Se e na medida em que os respetivos requisitos legais sejam cumpridos, tem o direito de obter informações sobre os seus dados
pessoais ou tratamentos de dados (art.º 15.º do Regulamento Geral de Proteção de Dados (RGPD)), o direito a que os dados
pessoais ou tratamentos de dados que lhe digam respeito sejam retificados, eliminados ou sujeitos a restrições (art.º 16.º - 18.º
do Regulamento Geral de Proteção de Dados (RGPD)) e o direito de exigir a transferência dos seus dados pessoais (art.º 20.º do
Regulamento Geral de Proteção de Dados (RGPD)). De resto, em caso de cumprimento do art.º 21.º do Regulamento Geral de
Proteção de Dados (RGPD), dispõe de um direito de revogação dos tratamentos de dados que se baseiem num „interesse legítimo“
do responsável, nos termos do art.º 6.º, n.º 1, f) do Regulamento Geral de Proteção de Dados (RGPD) ou que de destinem a fins de
marketing direto. Para exercer os direitos atrás mencionados ou se pretender revogar, total ou parcialmente, para produzir efeito
no futuro, uma declaração de consentimento concedida para o tratamento dos seus dados pessoais, pode contactar-nos através
dos dados de contacto atrás mencionados, sobretudo através do endereço de e-mail datenmanager@metasys.com. Nos termos
do art.º 77.º, n.º 1 do Regulamento Geral de Proteção de Dados (RGPD), tem ainda o direito de apresentar uma reclamação junto
de uma autoridade de controlo, sobretudo no Estado-Membro do seu local de residência, do seu local de trabalho ou do local do
presumível incumprimento, nos casos em que é da opinião de que o tratamento dos seus dados pessoais viola o RGPD.
A nossa autoridade de proteção de dados competente na Áustria é a:
Österreichische Datenschutzbehörde (Autoridade Austríaca de Proteção de Dados)
Wickenburggasse 8, 1080 Wien, Áustria
Telefone: +43 1 52 152-0, E-mail: dsb@dsb.gv.at
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2. Segurança de dados / Transferência de dados para terceiros / Duração do armazenamento
Os dados por si especificados são tratados de forma estritamente confidencial e protegidos através de medidas de prevenção
técnicas e organizacionais adequadas contra perdas e alterações, bem como contra o acesso não autorizado de terceiros. Para
fins administrativos internos, os dados pessoais dos nossos clientes são tratados e armazenados num sistema de gestão central
do METASYS Group, ou seja, da METASYS Medizintechnik GmbH e das suas associadas na UE. A METASYS Medizintechnik GmbH
preocupa-se com o cumprimento das disposições desta declaração de privacidade, bem como da lei de proteção de dados
aplicável. A METASYS Medizintechnik GmbH tem um interesse legítimo no tratamento de dados para a simplificação e otimização
administrativa. A base legal desta disposição é o art.º 6.º, n.º 1, f) do Regulamento Geral de Proteção de Dados (RGPD). Por
norma, os seus dados não são transferidos para terceiros, fora do METASYS Group, salvo no caso de utilizarmos prestadores de
serviços especialmente selecionados e vinculados por contrato (por ex. técnicos de instalação, serviços de entrega, gráficas),
para cumprimento das finalidades enumeradas nesta política de privacidade. A confidencialidade e segurança dos seus dados
serão asseguradas em conformidade com a nossa política de privacidade e lei aplicável. Nós guardamos os dados durante o tempo
necessário para o cumprimento das finalidades atrás mencionadas e de acordo com as obrigações legais de documentação e
conservação. Caso não pretenda receber mais informações e ofertas nossas, pode comunicar-nos tal facto, em qualquer altura,
conforme previsto no n.º 3. Nesse caso, os seus dados serão armazenados pelo tempo legalmente exigido, a fim de garantir as
obrigações de documentação ou prestação de contas, ou com vista à prescrição de eventuais direitos legais mútuos. Os dados
não serão tratados fora da União Europeia, salvo se os requisitos específicos em matéria de privacidade do RGPD estiverem
preenchidos.

