POLÍTICA DE PRIVACIDADE – 10 ANOS DELTA Q
Para efeitos da Lei n.º 67/98, de 26 de Outubro (“Lei da Proteção de Dados Pessoais”), a
entidade responsável pelo tratamento de dados pessoais é a 014 Media Portugal, Lda
(doravante 014 Media), sociedade com sede na Rua Pinheiro Chagas, 69 R/C Dto A, 1050176 Lisboa, com o NIPC 510 078 664, enquanto entidade gestora da plataforma online,
agirá como entidade subcontratante, em respeito pelo normativo e regulamentação
aplicáveis. A entidade responsável pelos dados é a Manuel Rui Azinhais Nabeiro, Lda. com
sede na Avenida Infante D. Henrique, 151 A, 1950-406 Lisboa, NIF 500853975 na
qualidade de entidade promotora desta campanha.
O site www.10anosdeltaq.pt adota os níveis de segurança e de proteção de dados
legalmente exigidos, de forma a garantir o respeito pela informação pessoal e pela
privacidade dos “Utilizadores”
A Política de Privacidade, em conjunto com os Termos e Condições do Utilizador
estabelecem o conjunto de regras subjacentes ao tratamento dos dados pessoais
recolhidos junto dos Utilizadores. Os Utilizadores deverão ler atentamente as
informações seguintes, as quais explicitam as práticas e procedimentos relativamente ao
tratamento dos dados pessoais dos Utilizadores.

1. DADOS A RECOLHER PELA 014 MEDIA:
O site irá recolher e tratar informaticamente os seguintes dados relativos aos
Utilizadores:
1.1 Informação disponibilizada pelos Utilizadores aquando do preenchimento do
formulário de registo e envio no sítio www.rechiodepremios.pt. Podem estar incluídos
dados como o nome do Utilizador, o respetivo endereço de correio eletrónico e outras
informações de contacto e, bem assim, qualquer outra informação necessária ao registo
dos Utilizadores ou informações que sejam disponibilizadas à 014 Media. A 014 Media,
poderá solicitar informações quando os Utilizadores reportarem a existência de
problemas com o site www.10anosdeltaq.pt
1.2 Dados de localização para possibilitar que as Experiências sejam adequadas à
localização dos Utilizadores.
1.3 Informação técnica relativa às visitas dos Utilizadores ao site (web ou mobile),
incluindo, mas não só , dados de tráfego, localização, weblogs e outros dados de

comunicação, quando tal seja necessário para efeitos de gestão da 014 Media, e os
conteúdos acedidos pelos Utilizadores.
1.4 Se os Utilizadores contactarem a 014 Media, esta poderá manter um registo dessa
correspondência ou chamadas telefónicas.
2. CONSERVAÇÃO DOS DADOS PESSOAIS RECOLHIDOS:
2.1 Os dados recolhidos através do site www.10anosdeltaq.pt podem ser transferidos e
armazenados num país fora da União Europeia e do Espaço Económico Europeu (“EEE“).
Estes dados também poderão ser processados por funcionários que se encontrem fora
do EEE e que trabalhem para a 014 Media, ou para fornecedores da 014 Media. Estes
funcionários poderão estar afetos à prestação de serviços de suporte. Ao submeter os
respetivos dados pessoais, os Utilizadores consentem expressamente na sua
transferência, conservação e processamento. A 014 Media encetará todas as diligências
necessárias para assegurar que os dados pessoais fornecidos pelos Utilizadores são
tratados de forma segura e em conformidade com a Política de Privacidade vigente na
União Europeia.
2.2 Todos os dados indicados e registados pelos Utilizadores são conservados em
servidores seguros da 014 Media com o objetivo de proteger os dados pessoais contra
qualquer forma de tratamento ilícito aquando da transmissão dos mesmos. No caso da
014 Media atribuir uma palavra-passe/código aos Utilizadores, de forma a permitir-lhes
o acesso a determinados conteúdos do site www.10anosdeltaq.pt os utilizadores serão
exclusivamente responsáveis por manter a palavra-passe/código confidencial, não
devendo partilhá-la com terceiros.
2.3 Todos os dados dos utilizadores recolhidos serão guardados durante um período
máximo de 2 anos após o final do programa ou campanha associada ao site
www.10anosdeltaq.pt

3. UTILIZAÇÃO DOS DADOS:
3.1 Os dados recolhidos através do site www.10anosdeltaq.pt serão tratados para as
seguintes finalidades:
3.1.1 Para assegurar que o conteúdo do site www.10anosdeltaq.pt é apresentado da
forma mais eficaz para os Utilizadores nos respetivos computadores ou dispositivos
móveis.

3.1.2 Para cumprir as obrigações indicadas nos termos e condições decorrentes do
registro do utilizador no site www.10anosdeltaq.pt
3.1.3 Para cumprir as obrigações decorrentes de quaisquer contratos celebrados entre a
014 Media e a DeltaQ
3.1.4 Para cumprir as obrigações decorrentes de quaisquer contratos celebrados entre a
014 Media e os Parceiros do site www.10anosdeltaq.pt
3.1.5 Para permitir a participação dos Utilizadores nos conteúdos interativos do site,
quando selecionam essa opção.
3.1.6 A informação facultada pelos Utilizadores poderá ser partilhada com os Parceiros,
Clientes e outros Afiliados desta plataforma de forma a prestar-lhes informações acerca
dos resultados das respetivas campanhas e maximizar o funcionamento.
3.1.7 Com os mesmos objetivos mencionados no número anterior, permitir o envio ao
Utilizador de relatórios periódicos contendo resultados e outras variáveis respeitantes ao
funcionamento da plataforma, incluindo o número de Compras Elegíveis efetuadas, ou
que os dados por si fornecidos aquando do processo de criação da sua conta da
plataforma, bem como os Pontos que lhe venham a ser atribuídos, façam parte
integrante dos mencionados relatórios periódicos e sejam transmitidos e partilhados com
os Parceiros e Clientes.
3.1.8 Para notificar os Utilizadores de alterações no serviço ou quaisquer outros avisos
relevantes.
3.2 Os dados recolhidos serão utilizados pelo tempo estritamente necessário à
prossecução das finalidades mencionadas no número 1 da presente Cláusula.

4. DIREITOS DOS UTILIZADORES
4.1 Os Utilizadores serão informados antes da recolha de quaisquer dados. Os
Utilizadores podem exercer o seu direito de se opor a esse processamento ao assinalar
as quadrículas que existem nos formulários de recolha de dados. Os Utilizadores poderão
igualmente exercer esse direito a qualquer momento, através do endereço de email
ajuda@10anosdeltaq.pt

4.2 O site www.10anosdeltaq.pt poderá conter links direcionados para ou de Sites na
Internet da rede de Parceiros. Se o Utilizador usar um link para qualquer desses sites na
Internet, deverá ter em atenção que esses sites têm as suas próprias políticas de
privacidade e que o site www.10anosdeltaq.pt não poderá ser responsabilizada por essas
políticas. O Utilizador deverá verificar essas políticas antes de submeter quaisquer dados
pessoais nesses sítios de Internet.
4.3 A Lei da Proteção de Dados Pessoais confere ao titular dos dados o direito de aceder
à informação que a Plataforma RECHEIO DE PRÉMIOS detém sobre si. O direito de acesso
pode ser exercido através do endereço de email ajuda@10anosdeltaq.pt
4.4 Além do direito de acesso, o Utilizador tem o direito de retificar os seus dados
pessoais, caso não estejam corretos, bem como o direito de eliminá-lo, enviando uma
email para ajuda@10anosdeltaq.pt. A eliminação da informação pessoal do Utilizador
ocorre no máximo 7 dias após o pedido de remoção ou cancelamento do serviço.

5. MODIFICAÇÕES À POLÍTICA DE PRIVACIDADE
Quaisquer modificações à Política de Privacidade do site www.10anosdeltaq.pt serão
publicadas nesta página e, quando se justifique, notificadas aos Utilizadores por email.

6. CONTACTO
Quaisquer questões, comentários e pedidos relacionados com a Política de Privacidade
são bem-vindos e devem ser dirigidos à 014 Media e à DeltaQ através do número 211 940
704 (dias úteis entre as 9h e as 13h e as 14h e as 18h) ou através do correio eletrónico
ajuda@10anosdeltaq.pt

