INFORMAÇÃO

A Sierra Portugal, SA, adiante melhor identificada, na qualidade de Responsável pelo Tratamento,
faculta para os efeitos previstos no RGPD (Regulamento Geral sobre a Proteção de Dados;
Regulamento (UE) 2016/679, de 27 de abril de 2016) e
que seja aplicável,

na demais legislação de proteção de dados

face à recolha de dados junto do titular dos dados pessoais, as seguintes

informações:

1. Identidade e contactos do

SIERRA PORTUGAL S.A., com sede na Torre Ocidente, Rua Galileu

Responsável pelo Tratamento

Galilei, 2 – 3º Piso, freguesia de Carnide, concelho de Lisboa, com
o capital social de € 251.000,00, matriculada na Conservatória do
Registo Comercial de Lisboa, sob o número único de matrícula e
pessoa coletiva 502142324
Contacto para o exercício de direitos:
dataprotection@sonaesierra.com

2. Contactos do Encarregado da

dpo@sonaesierra.com

Proteção de Dados
3. Finalidades do tratamento

Execução do contrato de compra e venda do Cartão Surprise e
serviços associados, nomeadamente os relacionados com a
entrega, carregamentos, registo, reembolso, substituição.

4. Fundamento jurídico para o

Execução de contrato no qual o titular dos dados é parte.

tratamento
5. Destinatários ou categorias de
destinatários dos dados pessoais

Shipnow Technologies, Unipessoal Lda. (que actua sob a marca
Youship), prestador de serviço de entrega na morada indicada
pelo titular dos dados.
IfThenPay, prestador de serviço de pagamento.

6. Transferência dos dados
pessoais para país
terceiro/organização internacional
7. Prazo de conservação dos dados Dados de contacto do comprador – 18 (dezoito) meses a contar
pessoais

da data de finalização da encomenda.
Dados de terceiro (nome e morada) a quem o comprador
ofereça o cartão, apenas no caso em que compra se realize no
ponto de venda online e o comprador opte pela entrega na
morada do terceiro – 1 (um) mês após a data de finalização da
encomenda.
Dados de faturação – prazo legal aplicável aos documentos
fiscais (dados são conservados até ao mês de Janeiro do ano
seguinte àquele em que se completem 10 anos sobre a emissão
da fatura).
No caso dos processos de encomenda não finalizados e não
concluídos, os dados entretanto inseridos são apagados no
prazo de 24 horas após a última inserção.

8. A existência de decisões

Não aplicável

automatizadas, incluindo a
definição de perfis

Informações adicionais:

A – Direitos do titular de dados
•

O titular dos dados pessoais pode exercer face ao responsável pelo tratamento e mediante a
verificação das condições legalmente previstas, os seguintes direitos relativamente aos dados
pessoais que lhe digam respeito:
direito de acesso
direito de retificação
direito ao apagamento (direito a ser esquecido)
direito à limitação do tratamento
direito de se opor ao tratamento,

direito de portabilidade
•

O titular dos dados pessoais tem ainda o direito de apresentar reclamação a uma autoridade
de controlo. A autoridade de controlo em Portugal é a Comissão Nacional de Proteção de Dados
(CNPD), com sede na Av. D. Carlos I, 134 - 1.º, 1200-651 Lisboa; e-mail: geral@cnpd.pt.

B – Comunicação de dados:
A comunicação de dados pessoais neste âmbito constitui uma obrigação contratual e legal, sendo um
requisito necessário para celebrar o contrato e para emitir a fatura e ainda para a execução do contrato;
não obstante é opcional a comunicação de dados necessária aos serviços associados ao cartão como a
entrega na morada ou o registo do cartão e o titular de dados não está obrigado a fornecer os seus
dados pessoais neste âmbito, mas optando por os não fornecer não poderá beneficiar desses serviços.

