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A Administração da TopCer promove o respeito pela privacidade, assegurando em todas as suas 

atividades o cumprimento dos princípios do tratamento de dados pessoais e os direitos dos Titulares 

dos Dados, conforme estabelecido no Regulamento Geral de proteção de Dados (RGPD) e/ou outra 

legislação em vigor. 

Todos os colaboradores da TopCer estão obrigados ao compromisso de respeitar e cumprir com os 

princípios de tratamento de dados pessoais, assegurando: 

 A licitude, lealdade e transparência com os titulares dos dados; 

 A recolha e utilização de dados pessoais apenas para finalidades determinadas, explícitas e 

legítimas, não processando dados para finalidades incompatíveis; 

 A adequação, pertinência e minimização dos dados utilizados em cada atividade, mantendo 

apenas os estritamente necessários; 

 A exatidão e atualização dos dados; 

 A limitação do tempo de conservação/retenção dos dados ao mínimo necessário; 

 A proteção, segurança e confidencialidade dos dados, mantendo sempre o foco na privacidade; 

 A elaboração e conservação dos registos requeridos. 

Nos termos da legislação em vigor, é assegurado ao Titular dos Dados o direito de acesso à informação, 

correção, retificação, limitação de tratamento, portabilidade, apagamento ou oposição a decisões 

automatizadas, mediante comunicação escrita via e-mail para privacy@topcer.com ou comunicação 

interna. A omissão, inexatidão ou falsidade de qualquer das informações prestadas ou informação 

complementar que venha a ser solicitada é da exclusiva responsabilidade do Titular dos Dados, 

assumindo plena responsabilidade pela sua veracidade. 

www.topcer.com não tem cookies. 
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A Administração, 
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