POLLÍTICA DE PROTEÇÃO
O DE DADO
OS DE CAR
RÁTER PESSSOAL
MA VIVER A EXPERIÊN
NCIA
PLATAFORM
A 014
4 media Portu
ugal é obrigad
da a cumprir as disposições do Regulam
mento Geral d
de Proteção de
Dadoss (EU) 2016/6
679 (“RGPD”) e outros reggulamentos so
obre proteção
o de dados que podem seer
aplicááveis a qualquer momento.
Os daados pessoaiss que são entregues para a celebração
o, execução e manutenção
o dos serviço
os
regulaados nesta po
olítica de privaacidade e nos termos de uttilização destaa plataforma. Serão tratado
os
com estrita
e
e fiel co
onformidade de acordo com
m os regulamentos de Protteção de Dado
os pessoais em
m
vigor. A base legall para o processamento do
os seus dados é o consentimento que fornece ao se
s
mantido
os pelo tempo
registar no site. Estes dados serrão utilizados apenas para estes fins e serão
necesssário para exeecutar esta Prromoção e cumprir as obriggações imposttas pela legislação aplicável.
Em paarticular, a 01
14 Media Porrtugal adotaráá medidas téccnicas e organ
nizacionais esttabelecidas no
RGPD ou regulameento que o modifique ou substitua
s
outrras disposiçõees de desenvo
olvimento parra
garantir a segurançça dos dados pessoais e prevenir a sua alteração, peerda, tratameento ou acesso
ndo em conta o estado da tecnologia,
t
a natureza
n
dos dados
d
fornecidos e os risco
os
não autorizado, ten
os.
a que estão exposto
onformidade com as dispo
osições do RG
GPD a 014 Meedia Portugal,, informa aos utilizadores e
Em co
particcipantes da prresente Promo
oção os seguintes pontos em
e relação à coleta
c
e proceessamento do
os
dadoss pessoais:

m é o responsável do tratamento dos seus dados?
Quem
014 Media
M
Portugal Lda.
NIF 51
10 078 664
Morad
da: Avenida de Berna nº11 – 5º, 1050‐03
36 Lisboa
Telefo
one: 211 940 704
7
Email: help@grupo
o014.pt
úvida sobre proteção de daados, por favor entre em contacto com
m a 014 Media
Se tivver alguma dú
Portugal pelo e‐mail dpo.info@ggrupo014.pt

Com que finalidad
de e legitimid
dade tratamo
os os seus dad
dos pessoais?
A basse legal para o processam
mento dos seus dados pessoais
p
é o consentimen
c
nto que nos dá no
formu
ulário de insccrição no sitee www.viveraexperienciaa.com
Na 01
14 Media Portugal, tratam
mos as inform
mações fornecidas pelos participantees para:

(i)
(iii)
(iiii)

Gerir a sua participação nestaa Promoção;
Entreegar os Voucchers para usufruto
u
dass Experiênciaas derivadoss da utilização da
preseente Promoção;
Gestãão de incidên
ncias ocorridas durante a utilização do voucher dee experiênciaa.

Com o seu conseentimento exxpresso (clicaando na caixxa que apareece no formu
ulário de inscrição
no sitte da Promo
oção), cumprimos o requ
uisito de exp
pressão de uma
u
vontadee livre, inform
mada,
especcífica e ineequívoca, qu
ue não deixa espaço de dúvida da aceitação do envio de
comu
unicações feitas por e‐m
mail ou outros meios dee comunicaçção individuaal por nós. Nesse
sentid
do e com estte documentto, foi inform
mado sobre o uso a que iremos atribu
uir o seu end
dereço
ou nú
úmero de telefone.

o manteremo
os os seus daados?
Por quanto tempo
m
pelo
o tempo neecessário paara executarr esta
Os dados pessoaais fornecidos serão mantidos
Prom
moção e cump
prir as obrigaações imposttas pela legisslação aplicávvel.

os os seus daados serão co
omunicados?
A quee destinatário





A sociedaade 014 Med
dia Lda, com NIF 510078
8664 com sed
de na Avenid
da de Berna nº11,
5º, 1050‐‐036 Lisboa, como
c
encarrregada do traatamento e como
c
gestora.
Os terceiros, órgãos e instituiçõ
ões públicas da administração geral do estadoss, das
nais e locais, incluindo oss órgãos jurissdicionais a q
quem estão.
administrrações region
Aos parcceiros respo
onsáveis pelaa disponibilização das experiênciass. No sentid
do de
marcação
o e usufruto por parte do
o utilizador de
d uma deterrminada activvidade, a em
mpresa
(parceiro que a disponibiliza) será informada da reserva expressa pelo utilizad
dor ao
escolher a experiênciaa.

Quaiss os seus direeitos quando nos fornece os seus dado
os?
Os direitos de pro
oteção de dados detidos pelos utilizad
dores são:









Direito dee solicitar a retificação dos
d dados (n
no caso de seerem incorreetos) ou exclusão:
tem o dirreito de aceder aos seuss dados pesssoais, bem como
c
solicitaar a retificaçção de
dados imprecisos ou, quando aprropriado, solicitar a sua exclusão
e
quaando, entre outras
o
razões, os
o dados nãão são mais necessário
os para os propósitos para que foram
coletadoss.
Direito à limitação do
o tratamento
o: em determinadas circcunstâncias, podem soliccitar a
limitação do processsamento doss seus dadoss, caso em que
q somente os manterremos
para o exxercício ou deefesa de reivvindicações.
Direito de
d se opor ao tratameento: em deeterminadas circunstânccias e por razões
r
relacionadas à sua situação particcular, as partes interessad
das podem sse opor à opo
osição
ao processamento do
os seus dado
os. Nesse caso, a 014 Media
M
Portugal interromp
perá o
processam
mento dos dados, excceto por motivos legítimos convin
ncentes, ou pelo
exercício ou defesa dee possíveis reeivindicações.
m processado
os por
Direito à portabilidade de dados: caso queira que os seus dados sejam
terceiros,, a 014 Med
dia Portugal facilitará
f
a portabilidade
p
e dos seus dados para o novo
responsável.
Direito dee retirar o co
onsentimento
o: no caso dee o consentim
mento ter sid
do concedido
o para
uma finaalidade espeecífica, tem o direito de
d retirar o consentim
mento a quaalquer
momento
o sem afetar a legalidadee do tratamento com basse no consen
ntimento, anttes da
sua retiraada.

Poderá ainda, em
m relação aos tratamento
os baseados em obter o seu consen
ntimento, rettirar o
seu consentimentto através do
o procedimento detalhad
do no parágrafo a seguir.
Poderá ainda exeercer, caso deseje, os dirreitos de aceesso, retificaçção e exclusãão de dadoss, bem
como
o solicitar que seja lim
mitado o pro
ocessamento
o dos seus dados pessoais e solicitar a
portaabilidade do
os seus dados, bem co
omo que nãão esteja sujeito a decisões indivviduais
autom
matizadas, enviando umaa comunicaçãão por escritto para a 014
4 Media Portugal, Lda. Avvenida
de Beerna nº11, 5º
5 1050‐036 ou enviando
o um e‐mail para o endereço dpo.In
nfo@grupo0
014.pt,
especcificando o direito
d
que deeseja exercerr.

o obtivemos os seus dado
os?
Como
Os daados pessoais que a 014
4 Media Portugal trata, são os dado
os pessoais q
que o participante
o deste website.
inseriu no site ww
ww.viveraexp
periencia.com
m – através do
d formulário
o de inscrição

A quee autoridade pode exerceer reclamaçõees?
Poderá registar uma
u
reclamaação junto à Comissão Portuguesa
P
d Proteção de Dados, com
de
c
a
respo
osta que recebeu da 014
4 Media Porttugal em ateender os seu
us direitos. EEm qualquerr caso,
poderá dirigir‐se à 014 Med
dia Portugal,, através do
o endereço dpo.Info@grrupo014.pt ou
o na
moraada da 014 Media
M
Portugal indicada anteriormentte.
Os daados pessoais entregues para celebrração, execuçção e manuttenção dos sserviços regu
ulados
nestees Termos e Condiçõees serão tratados com
m estrita e fiel conforrmidade com os
regulamentos de proteção dee dados pesssoais em vigo
or em todos os momento
os e serão única e
exclusivamente aqueles necesssários para gerir a particcipação no presente site.

