1. INFORMAÇÕES BÁSICAS SOBRE PROTEÇÃO DE DADOS
Responsável: BK Portugal SA
Obje vo: Gerenciar a par cipação na campanha promocional "BURGER KING Y HBO
PORTUGAL”
Legi mação: Consen mento do interessado e execução da solicitação
Des natários: Os dados serão comunicados às empresas par cipantes na promoção.
Direitos: Você tem o direito de acessar, re car e excluir os dados, bem como outros direitos,
conforme explicado nas informações adicionais.
Informações adicionais: Você pode consultar as informações adicionais e detalhadas sobre
Proteção de Dados no seguinte endereço da web: www.burgerkingehbo.com

2. INFORMAÇÕES ADICIONAIS SOBRE PROTEÇÃO DE DADOS
Quem é o responsável pelo processamento dos seus dados?
Iden dade: BK PORTUGAL S.A
CIF: 514485116
Endereço postal: Miguel Bombarda 36 3I 1050-165 Lisboa ( Portugal)
O cial de proteção de dados:
Ernest abelló
Contato DPD: h ps://bkportugal-canale co.appcore.es/
Com que nalidade processamos seus dados pessoais?
Processaremos as informações que você nos fornecer para gerenciar a promoção.
Por quanto tempo vamos manter seus dados?
Os dados pessoais fornecidos serão guardados enquanto o serviço for prestado e / ou para
eventuais responsabilidades legais, por um período máximo de um ano.

Qual é a legi midade para o processamento de seus dados?
A base legal para o tratamento dos seus dados é o consen mento do interessado.

A quais des natários seus dados serão comunicados?
Os dados só serão comunicados às empresas gestoras da promoção.
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Quais são seus direitos ao nos fornecer seus dados?

Qualquer pessoa tem o direito de obter a con rmação de que na BK PORTUGAL S.A tratamos
ou não dados pessoais que lhes digam respeito.
As pessoas interessadas têm o direito de acessar seus dados pessoais, bem como de solicitar a
re cação de dados inexatos ou, se for o caso, solicitar a sua exclusão quando, entre outros
mo vos, os dados não forem mais necessários para os ns para os quais foram coletados. .
Em determinadas circunstâncias, os interessados podem solicitar a limitação do tratamento
dos seus dados, caso em que apenas os guardaremos para o exercício ou defesa de
reclamações.
Em certas circunstâncias e por razões relacionadas com a sua situação par cular, as partes
interessadas podem opor-se ao tratamento dos seus dados. A BK PORTUGAL S.A deixará de
processar os dados, salvo por mo vos legí mos imperiosos ou para o exercício ou defesa de
eventuais reclamações.
Como exercer seus direitos?
Você pode exercer seus direitos enviando uma carta, anexando uma cópia de um documento
o cial que o iden que e especi cando o direito ou direitos que deseja exercer, perante o
o cial de proteção de dados:
O cial de proteção de dados: Ernest Abelló
Contato DPD: h ps://bkportugal-canale co.appcore.es/

Como ob vemos seus dados?
Os dados pessoais que tratamos em BK PORTUGAL S.A provêm do interessado.
As categorias de dados que são tratadas são:
Dados de iden

cação

Endereços postais ou eletrônicos

ti

fi

 

fi

ti

ti

ti

fi

fi

ti

tt

fi

ti

ti

ti

fi

ti

fi

fi

fi

Dados especialmente protegidos não são processados

