
Política de Privacidade 

 

IDENTIDADE DO RESPONSÁVEL PELO TRATAMENTO DOS DADOS 

 

Em virtude da regulamentação aplicável sobre a Protecção de Dados Pessoais, a Quantum 

Marketing Solutions S.L., empresa espanhola, com sede social na rua Mandri 38, 2º 2ª, 08022 

Barcelona, Espanha, com o número de identificação fiscal B-64873060, proprietária deste 

website, informa-o que actua como Controlador de Dados para o processamento dos seus 

dados quando fornece o serviço de resgate e activação do prémio desta promoção. 

 

FINALIDADE DO TRATAMENTO DOS SEUS DADOS 

 

A única e exclusiva finalidade da recolha e processamento dos seus dados pessoais é permitir o 

resgate do prémio como resultado da sua participação na Promoção. 

 

Esta promoção não se destina a menores de 18 anos de idade.  

 

Em conformidade com os regulamentos aplicáveis sobre protecção de dados, O RESPONSÁVEL 

informa os participantes e vencedores (doravante também as partes interessadas) que os 

dados pessoais fornecidos para participar nesta promoção serão processados de acordo com 

os seguintes termos e condições: 

 

a) Finalidades do tratamento e transferência dos dados das partes interessadas: Os dados dos 

participantes na presente campanha serão tratados pelo RESPONSÁVEL, para os seguintes fins: 

 

- Activação do presente recebido como participante na Promoção. 

- Comunicar ao interessado o resultado e os requisitos do prémio obtido através do envio de 

um e-mail e/ou correio. Os dados fornecidos pelo interessado no momento do registo ou da 

inscrição para a Promoção serão entendidos como correctos. 

- Fornecer ao interessado as informações necessárias para assegurar que a sua participação 

cumpre com os Termos e Condições da Promoção. 

- Verificar a não existência de acções fraudulentas ou acções contrárias aos Termos e 

Condições. 

 

b) Consentimento do titular dos dados para o tratamento: O registo e a participação do titular 

dos dados implica a aceitação plena e expressa do tratamento dos seus dados pessoais para os 



fins de tratamento indicados. Por conseguinte, se o titular dos dados não consentir qualquer 

tratamento dos seus dados, deve abster-se de participar nesta Promoção. Não obstante o 

anterior, o titular dos dados pode, a qualquer momento, exercer os seus direitos de acesso, 

rectificação, eliminação, oposição, limitação do tratamento, portabilidade e o direito de não 

estar sujeito a decisões individuais automatizadas, que podem ser exercidos nos termos 

indicados nos presentes Termos e Condições e na secção e). 

 

c) Actualização dos dados: o interessado é informado de que, como proprietário dos dados 

fornecidos, é obrigado a comunicar qualquer variação dos mesmos o mais rapidamente 

possível para que a entidade acima referida possa proceder à sua actualização. Salvo 

comunicação em contrário, deve entender-se que os dados fornecidos pela pessoa em causa 

são exactos e actualizados. 

 

d) Âmbito do conteúdo do tratamento dos dados pessoais do interessado: Em relação ao 

conteúdo do tratamento dos dados pessoais dos participantes e dos vencedores, é 

complementar e não exclusivo de quaisquer outros textos legais informativos comunicados 

aos interessados mencionados através de cupões, formulários de inscrição, políticas de 

privacidade e outros documentos em qualquer fase da sua participação nesta Promoção. 

 

e) Exercício dos direitos de acesso, rectificação, eliminação, oposição, portabilidade, limitação 

do processamento e não estar sujeito a decisões individuais automatizadas: Os participantes, 

vencedores e quaisquer outros interessados podem exercer os seus direitos de acesso, 

rectificação, eliminação, oposição, limitação do processamento, portabilidade, ou quaisquer 

outros direitos legalmente reconhecidos, e não estar sujeitos a decisões individuais 

automatizadas, escrevendo para o Gestor de Ficheiros da Quantum Marketing Solutions, S.L, 

C/ Mandri nº38 2º 2ª, 08022 Barcelona ou enviando um e-mail para o endereço 

info@helloyalty.com, indicando "Data Protection" na linha de assunto e provando a sua 

identidade em conformidade com as disposições da legislação em vigor. 

 

f) É informado de que os seus dados pessoais não serão transferidos para terceiros, a menos 

que exista uma obrigação legal de o fazer. Por outro lado, os prestadores de serviços do 

RESPONSÁVEL que desempenham funções relacionadas com os fins de processamento 

descritos, podem ter acesso aos seus dados pessoais como Processadores de Dados, para os 

quais é garantido que adoptarão as políticas e medidas de Protecção de Dados Pessoais 

necessárias para o correcto processamento dos mesmos. 

Do mesmo modo, os seus dados podem ser transferidos, com o objectivo de cumprir os 

objectivos do tratamento, para empresas fora do âmbito de aplicação da GDPR, para as quais a 

RESPONSÁVEL garante que adoptou as medidas de protecção necessárias com o objectivo de 

homogeneizar e garantir o tratamento dos seus dados com o previsto na regulamentação 

aplicável na União Europeia. 


