INFORMAÇÕES BÁSICAS SOBRE A NOSSA POLÍTICA DE PRIVACIDADE
www.seuspneustempremio.pt
É importante que, antes de proceder ao seu registo no site www.seuspneustempremio.pt de
Michelin Espanha Portugal S.A., leia a seguinte informação básica sobre a nossa Política de
Privacidade:
RESPONSÁVEL DE TRATAMENTO

Michelin Espanha Portugal, S.A., sociedade sediada na Avenida de los Encuartes, 19, Tres
Cantos 28760 Madrid e com o número de telefone 0034 914 105 000.
Contacto do Delegado de Proteção de dados: dpd@michelin.com

FINALIDADE DO TRATAMENTO

Os dados pessoais serão tratados com as seguintes finalidades:
-

Realizar e informar da promoção CONFORTAUTO VERÃO 2020 referida nos
Termos e Condições, gerir a participação e entrega de prémios aos participantes.

-

Mediante autorização prévia das partes interessadas, enviar por Michelin
Espanha Portugal, S.A, incluindo por via eletrónica (por exemplo, email, SMS,
MMS), comunicações comerciais, promocionais ou de informação sobre
produtos ou serviços e notícias relacionadas com o setor de Pneus.

Os dados serão conservados pelo tempo necessário para cumprir com as finalidades
descritas, a menos que as partes interessadas revoguem o consentimento ou enquanto
existam responsabilidades legais.

LEGITIMAÇÃO DE TRATAMENTO

A base jurídica que permite aos responsáveis de tratamento tratar os dados dos
participantes é do consentimento dos mesmos para as finalidades descritas do
tratamento.

DESTINATÁRIOS DOS DADOS

Os destinatários dos dados podem ser os fornecedores do responsável pelo tratamento
de dados que colaborem na realização da promoção, entrega de prémios e envio de
informações comerciais, se aplicável.

DIREITOS DO PARTICIPANTE

1

Os titulares dos dados podem exercer os direitos de acesso, retificação, eliminação,
oposição, limitação do tratamento, portabilidade de dados, revogação do
consentimento e contactar a autoridade supervisora (www.CNPD.pt) para apresentar
uma reclamação nos termos previstos da legislação em vigor, abordando: Michelin
Espanha Portugal, S.A., Promoção CONFORTAUTO VERÃO 2020, Avenida de los
Encuartes, 19, Tres Cantos 28760 Madrid, ou através de endereço eletrónico
dpd@michelin.com

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

Mais informações sobre a Política de Privacidade em https://www.michelin.es/privacypolicy

Li e aceito a Política de Privacidade e os Termos e Condições da Promoção
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