PRÉMIO

REGRAS DE TRATAMENTO DE DADOS PESSOAIS
COMO E PARA QUE FINS OS SEUS DADOS PESSOAIS SÃO UTILIZADOS?
A Organização dos Prémios Cinco Estrelas utiliza a informação recolhida para facilitar o acesso à informação sobre os Prémios
Cinco Estrelas, nomeadamente quanto à atividade da marca, dos seus vencedores, parceiros e de outras situações de
interesse no setor do marketing, da comunicação e dos produtos e serviços disponíveis no mercado aos consumidores.
Utilizamos a informação recolhida para o envio de informações exclusivamente através de e-mail.
Esta partilha de informação não constitui uma obrigação legal ou contratual com nenhuma das entidades alvo da
comunicação efetuada e não existem quaisquer consequências para as pessoas que não fornecerem os seus dados.
QUAIS OS DADOS QUE SÃO SOLICITADOS?
O único dado obrigatório para receber informações Cinco Estrelas é o endereço de email. Ocasionalmente, para situações
muito concretas, como uma conferência ou um evento especíﬁco, poderão ser solicitados outros dados como a entidade
(empresa) que representa e o número de telefone. Nessas situações, os dados adicionais serão utilizados apenas no âmbito
da respetiva ação para um contacto mais direto, se necessário, em caso da sua participação nessas ações especíﬁcas. Esses
dados adicionais ao endereço de email não serão utilizados para quaisquer outras situações, sendo apagados do nosso
sistema logo após o término do respetivo evento.
QUEM É O RESPONSÁVEL PELA INFORMAÇÃO?
A U-Scoot Lda, empresa responsável pela organização dos Prémios Cinco Estrelas é a responsável pelos dados recolhidos que
são tratados informaticamente. A informação é utilizada exclusivamente no âmbito da divulgação das atividades
relacionadas com os Prémios Cinco Estrelas. Para garantir a segurança dos seus dados e a máxima conﬁdencialidade,
tratamos a informação que nos forneceu de forma absolutamente conﬁdencial e não partilhamos os seus dados com
terceiros para quaisquer ﬁns, comerciais ou outros. Também não recorremos a terceiros para o envio da informação.
Caso veriﬁque alguma situação anormal, diferente da que aqui indicamos, solicitamos que entre em contacto connosco (para
o email info@cinco-estrelas.pt) para que a situação seja regularizada de imediato. O titular dos dados poderá apresentar
reclamação à autoridade de controlo - a Comissão Nacional de Proteção de Dados.
QUEM POSSO CONTACTAR PARA ACEDER, RETIFICAR OU APAGAR OS DADOS?
A qualquer momento poderá rever e atualizar os seus dados, ou mesmo cancelar a sua presença na nossa comunicação. Para
o efeito deverá contactar-nos através do email info@cinco-estrelas.pt, solicitando a cópia dos dados que lhe dizem respeito,
a retiﬁcação ou mesmo a retirada do consentimento para o envio de informação.
Para cancelar o seu consentimento para o envio de informação, poderá também, no email que recebe com as Notícias Cinco
Estrelas, clicar em “Unsubscribe” e o seu contacto será automaticamente retirado da nossa base de contactos.
POR QUANTO TEMPO SÃO OS DADOS ARMAZENADOS?
Os dados pessoais são mantidos até se esgotar o ﬁm a que se destinam, ou serão eliminados de imediato caso nos dê essa
indicação.

