
P O L Í T I C A   D E   P R I V A C I D A D E 

 

IDENTIDADE DO RESPONSÁVEL E ENCARREGADO DO TRATAMENTO 

 

Em virtude da normativa aplicável em matéria de Proteção de Dados de 

Carácter Pessoal, a Quantum Marketing Solutions  S.L., sociedade de 

nacionalidade espanhola, com domicílio na calle Mandri 38, 2º 2ª, 08022 de 

Barcelona e com N.I.P.C. B-64873060; titular da presente página web 

(www.activatugiftcard.com), informa-o de que atua como Encarregado do 

Tratamento dos seus dados ao prestar o serviço de resgate e ativação de 

prémios ao Responsável pelo tratamento dos mesmos, HISENSE IBERIA S.L., 

empresa de nacionalidade espanhola, domiciliada na Calle Botiguers, 5 Ed. 

Manuel Borso, 2 Pl 46980 Paterna, Valencia e número CIF B98597230, a seguir (o 

RESPONSÁVEL). 

 

FINALIDADE DO TRATAMENTO DOS SEUS DADOS 

 

A recolha e o tratamento dos seus dados pessoais têm por finalidade única e 

exclusivamente possibilitar o resgate do prémio, em consequência da sua 

participação na presente Promoção. 

 

A presente promoção não se destina a menores de 18 anos.  

 

De acordo com a normativa aplicável em matéria de proteção de dados, 

informam-se os participantes e vencedores (de agora em diante também 

interessados) de que os dados pessoais que sejam facultados para a 

participação na presente promoção serão tratados de acordo com os 

seguintes termos e condições: 

 

a) Finalidades de tratamento e cedências dos dados dos interessados: Os 

dados dos participantes na presente Promoção serão tratados pelo 

Responsável para as seguintes finalidades: 

 

- Gerir a sua participação na presente Promoção e, caso seja vencedor, 

verificar para tais efeitos se o interessado satisfaz os requisitos necessários 

para poder participar na Promoção. 

- Gerir o seu registo na Promoção se esta for desenvolvida pela web, 

devendo o interessado, além disso, aceder e aceitar a política de 

privacidade e restantes textos publicados na presente página de 

Internet. 

- Comunicar ao interessado instruções sobre o prémio obtido mediante o 

envio de um e-mail. Entender-se-ão como corretos os dados que o 

interessado tiver proporcionado no momento em que se registou ou 

inscreveu na Promoção. 

- Proporcionar ao interessado as informações necessárias para que a sua 



participação se ajuste às Condições de Utilização. 

- Verificar a inexistência de atuações fraudulentas ou contrárias às 

Condições de Utilização. 

- Comunicação e promoção de ações efetuadas pelo Responsável. 

 

b) Consentimento do interessado para o tratamento: A inscrição e 

participação do interessado na presente Promoção representa a plena 

aceitação expressa do tratamento dos seus dados pessoais para as 

finalidades de tratamento indicadas. Portanto, se o interessado não 

consentir algum tratamento dos seus dados, dever-se-á abster de participar 

na presente Promoção. Não obstante o que precede, o interessado poderá 

exercer em qualquer momento os seus direitos de acesso, retificação, 

eliminação, oposição, limitação de tratamento, portabilidade e de não ser 

objeto de decisões individuais automatizadas. 

 

c) Atualização dos dados: dá-se ao conhecimento do interessado que, como 

titular dos dados proporcionados ao Responsável, é obrigado a comunicar 

ao mesmo, no mais curto espaço de tempo possível, qualquer alteração dos 

seus dados, tendo em vista fazer com que a referida entidade possa 

proceder à sua atualização. Enquanto não for comunicado algo em 

contrário, entender-se-á que os dados proporcionados pelo interessado são 

exatos e atuais. 

 

d) Alcance do conteúdo do tratamento dos dados pessoais do interessado: O 

que está estabelecido nas Condições de Utilização da Promoção 

relativamente ao conteúdo do tratamento de dados pessoais dos 

participantes e vencedores, é complementar e não excludente de 

quaisquer outros textos legais informativos comunicados aos referidos 

interessados através de cupões, formulários de registo, políticas de 

privacidade e outros documentos em qualquer fase da sua participação na 

presente Promoção. 

 

e) Exercício dos direitos de acesso, retificação, eliminação, oposição, limitação 

de tratamento e de não ser objeto de decisões individuais automatizadas: 

Os participantes, vencedores e quaisquer outros interessados podem exercer 

os seus direitos dirigindo-se por escrito, identificando-se devidamente, ao 

endereço postal do Encarregado indicado, ou através do e-mail 

info@helloyalty.com. 

 

f) A QUANTUM informa que os seus dados pessoais não serão cedidos a 

terceiros, salvo se existir alguma obrigação legal. Por outro lado, os 

prestadores de serviços da QUANTUM que desempenhem funções 

relacionadas com as finalidades de tratamento descritas, poderão ter 

acesso aos seus dados pessoais na qualidade de Encarregados do 

tratamento, fim para o qual a QUANTUM garante que adotarão as políticas 
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e medidas de Proteção de Dados Pessoais necessárias para um tratamento 

correto dos mesmos. 

 

De igual modo, os seus dados podem ser transferidos, tendo por objetivo 

cumprir as finalidades de tratamento, para empresas fora da área de 

aplicação do RGPD, garantindo a QUANTUM que adotou as medidas de 

proteção necessárias, tendo por objetivo homogeneizar e garantir o 

tratamento dos seus dados ao que está previsto na normativa aplicável na 

União Europeia. 

 

 

 

POLÍTICA DE COOKIES 

Utilizam-se cookies quando se navega na página web. Os cookies utilizados são 

de tipo temporário; portanto, estes cookies não são armazenados no disco e, 

quando o utilizador fecha a página de Internet, os cookies não figuram no 

mesmo. Os cookies utilizados não podem ler dados do seu disco duro nem ler os 

ficheiros cookie criados por outros fornecedores. Utilizamos cookies para 

armazenar informações e personalizar a sua experiência nos nossos sítios da 

Internet. Por exemplo, os cookies permitem que os nossos sítios reconheçam o 

seu navegador como visitante anterior, e desta forma guardem e lembrem as 

preferências estabelecidas enquanto navegava no nosso sítio da Internet. O 

utilizador tem a possibilidade de configurar o seu navegador para ser avisado 

no ecrã sobre a receção dos cookies. Por favor, consulte as instruções e manuais 

do seu navegador para mais informações. De igual modo, em caso de dúvida 

a este respeito, pode contactar-nos pelo e-mail info@helloyalty.com. 

 

MEDIDAS DE SEGURANÇA 

 

A empresa ”Quantum Marketing Solutions, S.L.”, na qualidade de Encarregada 

do tratamento, adotou as medidas legalmente exigidas de segurança em 

conformidade com o que está estabelecido na normativa aplicável em matéria 

de proteção de dados de carácter temporário. De igual modo, garantimos-lhe 

a confidencialidade dos Dados Pessoais, exceto no que se refere às 

informações exigidas em virtude de Lei ou de qualquer outra regulação 

aplicável e obrigatória.  

 

PRINCÍPIO DA QUALIDADE 

 

O Responsável velará, através do seu encarregado de tratamento, por manter 

a qualidade dos dados que você nos proporciona, garantindo que sejam 

adequados, pertinentes e não excessivos para a finalidade legítima do 

tratamento. 
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Os utilizadores garantem e respondem, em qualquer caso, pela veracidade, 

exatidão, vigência e autenticidade dos Dados Pessoais proporcionados, e 

comprometem-se a mantê-los devidamente atualizados. 

 

Caso a nossa política de proteção de dados tenha que ser alterada em 

consequência de alterações legislativas ou de critérios emanados da Agência 

de Proteção de Dados, será convenientemente informado sobre qualquer 

variação que seja necessário introduzir para o cumprimento da lei.  

 

 


