
Regras de processamento de dados 

1. Ao enviar seus dados em um formulário de contato 

em https://strautspharma.com/ , você concorda com as seguintes regras de 

processamento de dados . 

2.                 No formulário de contato, você deve especificar seus dados ou os 

dados da empresa que você representa e a questão em que você está 

interessado, para que possamos entrar em contato com você . 

3. O gerenciador dos seus dados será STRAUTS PHARMA, sociedade de 

responsabilidade limitada, registada na Letónia sob o no 40103684904, Klijanu 

iela 7 - 1, Riga , LV-1012 , a seguir STRAUTS PHARMA. 

4.                 Os seus dados : nome, e-mail, telefone, o Estado representado, o 

tipo de empresa, a sua mensagem e ficheiro anexado à mensagem, serão 

usados para entrar em contato com você no assunto dos serviços de STRAUTS 

PHARMA  de seu interesse . Uma vez que você nos enviar uma mensagem, 

um representante da STRAUTS PHARMA entrará em contato com você 

escrevendo um e-mail ou ligando para o telefone indicado por você em relação 

aos serviços de seu interesse. 

5.                 Seus dados serão armazenados no sistema de 

informação STRAUTS PHARMA na Letónia durante um ano  depois de receber 

seu consentimento . 

6.                 Você pode entrar em contato com STRAUTS PHARMA, escrevendo 

para o e-mail: info@strautspharma.com para obter informações sobre o 

processamento de seus dados pessoais , fazer alterações em seus dados 

pessoais , solicitar a interrupção do processamento de dados , excluir seus dados 

pessoais ou use seu direito de transferir dados para outro gerenciador de 

dados . 

7.                 Você pode a qualquer momento revogar o consentimento para o 

tratamento dos seus dados por escrito para o e-mail: info@strautspharma.com 

8.                 Para proteger o seu direito no que diz respeito ao processamento 

de dados , você tem o direito de dirigir-se à instituição supervisora, a Inspeção 

de Dados do Estado . 

9.                 Ao tratamento dos seus dados serão aplicáveis  os atos normativos 

que regem o tratamento de dados na República da Letónia. 
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