INFORMAÇÃO AOS TITULARES DOS DADOS PESSOAIS
Pump, S.A., com o NIPC 510 773 770 (Pump), com sede no Lugar do Espido,
Via Norte, 4470-177 Maia.
Antes de dar o seu consentimento para o tratamento dos seus dados pessoais
para efeitos de realização da sessão presencial de discussão e
aprofundamento dos temas abordados no presente questionário, bem como de
avaliação o comportamento e motivação dos clientes de Health Clubs,
gostaríamos de lhe dar algumas informações importantes em relação à
utilização que fazemos dos seus dados pessoais.
1. Para que que tratamos/utilizamos os seus dados pessoais?
Caso consinta no tratamento dos seus dados pessoais para efeitos realização
da sessão presencial de discussão e aprofundamento dos temas abordados no
presente questionário, bem como de avaliação o comportamento e motivação
dos clientes de Health Clubs, para além das respostas que forneceu no
presente questionário, pedimos-lhe, ainda, para o identificarmos, que forneça o
seu número de identificação fiscal e meio de contacto, de forma a que o
possamos identificar e associar as respostas.
Neste sentido, caso consinta naquele tratamento de dados pessoais,
passaremos a ter visibilidade sobre as respostas que forneceu no presente
questionário.
Caso consinta neste tratamento, consideraremos a sua intenção de participar
na sessão presencial e, caso seja selecionado, voltaremos ao seu contacto
para o respectivo agendamento.
2. Quem é o responsável pelo tratamento dos seus dados pessoais?
O responsável pelo tratamento dos seus dados pessoais é a Pump. Caso
necessite de entrar em contacto com a Pump, poderá fazê-lo através do e-mail
dados@pump-spirit.com.
3. A quem são fornecidos os seus dados pessoais?
Os seus dados pessoais apenas são fornecidos às entidades cuja colaboração
seja indispensável à concretização das finalidades referidas em 1.,
nomeadamente a empresas do grupo económico ao qual a Pump pertence
para efeitos de análise de dados.
4. Como contactar o Data Protection Officer da Pump?
Caso necessite de entrar em contacto com o Data Protection Officer, poderá
fazê-lo através do email dpo@sonaecapital.pt.
5. Por quanto tempo são conservados os seus dados pessoais?
Os seus dados serão eliminados logo que retire o consentimento ao respectivo
tratamento.
6. Sabe quais são os seus direitos, enquanto titular de dados pessoais?
Como titular de dados pessoais, poderá exercer, a qualquer altura, os
seguintes direitos: direito de acesso, direito de retificação, direito de
apagamento, direito de limitação do tratamento, direito de portabilidade e direito
de oposição ao tratamento, mediante envio de e-mail para dados@pumpspirit.com.
Poderá, ainda, remover, a qualquer momento, o seu consentimento para o
presente tratamento de dados pessoais, através do envio de e-mail para
dados@pump-spirit.com.
Caso necessite, poderá, ainda, apresentar reclamação junto da Comissão
Nacional de Proteção de Dados (CNPD).

