
DECLARAÇÃO DE PRIVACIDADE CAMPANHA “CONVIDAR UMA AMIGA” 

 

A CLARINS ( PORTUGAL) - COMÉRCIO DE COSMÉTICOS S.A., com o NIPC 505298430, 

com sede em Rua Barata Salgueiro, 30, 6º esquerdo, 1250 - 042 Lisboa (“Clarins”), enquanto 

responsável pelo tratamento dos dados pessoais, compromete-se a adotar as medidas 

técnicas e organizativas adequadas, bem como respeitar os princípios de proteção de dados 

no âmbito do tratamento de dados pessoais realizado pela participação na campanha 

“Convidar uma amiga” (“campanha”), nos termos do Regulamento (EU) 2016/679 do 

Parlamento Europeu e do Conselho, de 27 de 2016 (“Regulamento Geral sobre a Proteção de 

Dados”) e Lei n.º 58/2019, de 8 de agosto (“Lei de Proteção de Dados”).  

Nesta medida, cumpre à Clarins, informar os titulares dos dados do seguinte: 

A. Informações específicas: 

 

I. Cliente (participante) quem convida: 

 

• Cada Cliente (participante), será totalmente responsável, pela introdução, 

recomendação e disponibilização dos contactos de amigos no âmbito da presente 

campanha, garantindo que tem legitimidade para o fazer. 

• A finalidade do tratamento de dados pessoais destina-se exclusivamente à gestão das 

participações na campanha, bem como, angariação de novos clientes, fidelização e 

recompensa dos atuais Clientes. Caso os contactos por si referidos, não criem conta 

no nosso website, eliminaremos os dados pessoais destes, não sendo os mesmos 

utilizados para nenhuma outra finalidade. 

• Não iremos recolher dados pessoais seus adicionais aos que foram recolhidos para 

criação da sua conta no presente website. Relativamente aos dados pessoais a serem 

recolhidos sobre os contactos que refira, consistem em informação relativa ao nome e 

e-mail. 

• Os dados dos contactos referidos e recolhidos no âmbito da presente campanha apenas 

serão armazenados caso estes contactos criem contas no nosso website. Se tal não 

acontecer, os mesmos serão eliminados quando expirar o prazo do voucher atribuído. 

 

II. Cliente convidado: 

 

• Os dados pessoais tratados no presente âmbito consistem em informação relativa ao 

nome e e-mail. Os seus dados pessoais foram-nos transmitidos pela pessoa que se 

encontra referida no e-mail introdutório da campanha, que os partilhou no âmbito da 

participação na mesma. 

• A finalidade do tratamento de dados pessoais destina-se exclusivamente à gestão das 

participações na campanha, bem como, angariação de novos clientes, fidelização e 

recompensa dos atuais Clientes. Caso se verifique que não pretende usufruir da 

presente campanha e, por isso, que não pretende criar conta no nosso website, 



eliminaremos os seus dados pessoais não sendo os mesmos utilizados para nenhuma 

outra finalidade. 

• Os seus dados pessoais apenas serão armazenados caso crie conta no nosso website. 

Se tal não acontecer, os mesmos serão eliminados quando expirar o prazo do voucher 

que lhe foi atribuído. 

 

B. Informações genéricas: 

 

• Para garantir a segurança dos dados pessoais, tratamos os dados pessoais de forma 

absolutamente confidencial, de acordo com as nossas políticas e procedimentos 

internos de segurança da informação, os quais são atualizados periodicamente 

consoante as necessidades, bem como de acordo com os termos e condições 

legalmente previstos. 

• Os seus dados pessoais não serão transmitidos para outros destinatários fora do Grupo 

Clarins, podendo, contudo, ser partilhados com outras empresas do Grupo, para 

cumprimento das finalidades supra referidas. 

• Poderá a qualquer momento, exercer os seus direitos de acesso, retificação, 

eliminação, oposição, limitação, portabilidade dos dados pessoais, enviando a sua 

solicitação para o e-mail privacidade.portugal@clarins.com. Poderá ainda, a qualquer 

momento, apresentar a sua reclamação relativa ao presente tratamento de dados 

pessoais, junto da Comissão Nacional de Proteção de Dados. 

• Para informações completas sobre a forma como tratamos os seus dados pessoais ou 

para mais esclarecimentos, por favor, consulte a nossa Política de Privacidade, 

disponível em: https://www.clarins.pt/politica-seguranca/politica-privacidade.html 

 

mailto:privacidade.portugal@clarins.com

