Inform ação geral relativa ao tratam ento de dados pessoais
1. Responsável pelo Tratamento Relevante
De acordo com o RGPD, o responsável pelo tratamento de dados pessoais em relação a eventos de RP Europeus (“Eventos
Europeus”) é a:
C&A Buying Gm bH & Co. KG, Wanheim er Str. 70 in 40468 Düsseldorf / Tel.: +49 211 9872 0 (doravante, a “C&A Europa“).
Pode contactar o encarregado de proteção de dados através de correio eletrónico para DataProtectionBuying@canda.com.
2. Tratamento de dados pessoais
A C & A respeita a sua privacidade e encara com bastante seriedade a segurança dos mesmos. “Dados pessoais” respeita a qualquer
informação que possa ser usada para o identificar, como pessoa singular, i. é, nome, detalhes de contacto ou fotografias.
Na secção 4. desta declaração de privacidade, informá-lo-emos sobre o âmbito atual do tratamento dos seus dados pessoais quando
participar nos Eventos. Os seus dados pessoais apenas serão tratados na medida em que sejam exigidos para a organização e
realização dos Eventos. Qualquer utilização ulterior dos seus dados pessoais apenas será feita com a sua prévia permissão. Pa r a
casos excecionais e justificados em que não seja possível obter previamente a sua permissão, os seus dados pessoais serão
tratados de acordo com as disposições do Regulamento Geral sobre a Proteção de Dados (RGPD) da UE, bem como quaisquer
outras leis nacionais relevantes em matéria de proteção de dados.
3. Destinatários
Durante a Organização dos Eventos Europeus, a C & A Europa pode revelar e transferir os seus dados pessoais para a AirLST
GmbH, Sitzstraße 23, 80538, Munique, Alemanha (doravante, “AirLST”). A AirLST é o fornecedor das ferramentas de gestão de
convidados da C & A Europa. Os servidores da AirLST estão situados na Alemanha. Para assegurar um tratamento responsável
dos seus dados pessoais, a C&A Europa celebrou acordos de tratamento de dados pessoais entre responsável pelo tratamento e
subcontratante com a AirLST.
Acrescidamente, a C & A pode partilhar os seus dados pessoais com parceiros de eventos externos (i. é, hotéis, empresas de
catering, companhias aéreas, fornecedor de shuttles, agências de eventos, etc…) ou outras companhias do Grupo C & A para as
finalidades e no âmbito definido nesta declaração de privacidade.
Em circunstância alguma os seus dados pessoais serão transferidos para fora do Espaço Económico Europeu (incluindo a Suíça).
4. Enquadramento do tratamento de dados pessoais
A C & A apenas trata os seus dados pessoais em relação aos Eventos e conforme descrito na secção seguinte.
4.1. Convite
A C & A e/ou o Gestor de RP da entidade C & A no país onde reside pode armazenar e usar o seu nome, a empresa para que
trabalha, o seu endereço de correio eletrónico, o número de telefone e/ou a morada da empresa para o informar sobre e convidá-lo
para futuros Eventos. A base legal para este tratamento é o seu consentimento, ao abrigo da alínea a), do n.º 1, do artigo 6.º do
RGPD. Pode retirar o seu consentimento a todo o tempo por endereço de correio eletrónico através de Dataprotection
IBERIA@canda.com. Se retirar o seu consentimento, iremos eliminar imediatamente os seus dados pessoais da nossa lista de
distribuição de imprensa. Consequentemente, não irá então receber convites nem qualquer informação da parte da C & A.
4.2. Gestão de Convidados
Durante a Organização dos Eventos Europeus, a C & A Europa pode transferir e partilhar os seguintes dados pessoais com a AirLST:
Nome completo, título profissional, empresa, endereço de correio eletrónico, contacto telefónico, detalhes de viagem, detalhes
alimentares.
A indicação de detalhes de viagem e de alimentação é meramente voluntária, mas exigida para as finalidades de organização dos
arranjos hoteleiros, autocarros de ligação e para informar os serviços de catering sobre potenciais intolerâncias/alergias ou eventuais
preferências alimentares. Se não pretender partilhar esta informação com a C & A, terá de organizar por si mesmo a sua estadia,
uma vez que não poderemos fornecer os serviços acima mencionados sem esta informação.
Esta informação pode ser partilhada com parceiros externos do evento, se isto for necessário para a organização e realização do
evento.
A base legal para o tratamento dos seus dados pessoais para a finalidade de gestão dos convidados é o interesse legítimo da C &
A na organização de Eventos sem que ocorram quaisquer percalços (alínea f), do n.º 1, do artigo 6.º do RGPD). Pode opor-se ao
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tratamento dos seus dados a todo o tempo, para o efeito cancelando a sua inscrição no evento. Nesse caso, iremos apagar os seus
dados pessoais da AirLST. Caso contrário, a C & A eliminará a sua informação pessoal assim que esta não seja mais necess ária
para a finalidade acima referida, mas nunca depois de 6 semanas após os Eventos terem decorrido.
4.3. Fotografias e vídeos
A C & A pode tirar fotografias e fazer vídeos durante os Eventos, nos quais participantes individuais podem ser identificados. Essas
fotografias e vídeos serão armazenados na C & A e podem ser usados para a comunicação corporativa da C & A, bem como para
promoção externa de Eventos da C & A.
A base legal para o tratamento é o interesse legítimo da C & A (alínea f), n.º 1, artigo 6.º do RGPD) para a utilização de imagens
dos Eventos para a sua comunicação corporativa (interna e externa). Pode opor-se ao tratamento de imagens que permitem a
identificação da sua pessoa. Para mais informações sobre como proceder para exercer o seu direito de oposição, por favor contacte
a equipa de organização local no início dos Eventos.
4.4. Inquéritos
Por vezes, a C & A pode pedir a sua opinião em relação aos produtos apresentados ou sobre os Eventos. Para lhe enviar um convite
para a realização do questionário online ou para o informar sobre o estudo online, a C & A pode usar os seus dados pessoais
referidos no ponto 4.1. desta declaração de privacidade. A base legal para o tratamento é o legítimo interesse da C & A (alín ea f),
do n.º 1, do artigo 6.º do RGPD) para o contactar e saber mais acerca da sua opinião sobre a nossa coleção e para melhorar a
organização e execução dos nossos Eventos.
Ao participar no inquérito online, é-lhe pedido consentimento para a recolha e armazenamento dos s eus dados pessoais, conforme
descrito na declaração de privacidade específica para inquéritos online.
No contexto da ativação da ação “Peça favorita” da C & A, a C & A pode também pedir a sua opinião em formato papel. Se lhe for
pedido para divulgar o seu nome, título profissional e empresa em formato de papel, esta informação é meramente voluntária, a C
& A pode armazenar os seus dados pessoais juntamente com a sua opinião e usar estes dados para o contactar sobre a sua opinião
ou para lhe enviar informação adicional sobre a sua peça favorita.
É-lhe pedido o consentimento no tratamento acima mencionado durante a ativação da peça favorita através do assinalar na caixa
ao fundo do questionário (alínea a), do n.º 1, do artigo 6.º, do RGPD). Pode retirar o seu consentimento a todo o tempo enviando
um email para dataProtectionBuying@canda.com conforme se trate de Eventos Europeus.
Se não assinalar a caixa, armazenaremos e analisaremos a sua opinião apenas de forma anonimizada.
A base legal para o tratamento da sua opinião é o interesse legítimo da C & A (alínea f), n.º 1, do artigo 6.º, do RGPD) para analisar
a sua experiência e aprender com a sua opinião sobre a nossa coleção e melhorar a organização e realização dos nossos Eventos .
Eliminaremos os seus dados pessoais sobre o inquérito (online e offline) assim que não forem mais necessários para as finalidades
acima descritas mas não depois de 9 meses após o evento. Os resultados anonimizados podem ser conservados por um período
mais longo.
4.5. Lotarias
Por vezes, a C & A oferece lotarias a todos os participantes do inquérito ou dos Eventos. A participação na lotaria é meramente
voluntária. Para organizar a lotaria, a C & A recolhe e armazena os nomes e detalhes de contacto dos participantes e usa esta
informação para contactar o vencedor. A base legal para o tratamento dos dados é o seu consentimento para a participação na
lotaria (alínea a), do n.º 1, do artigo 6.º do RGPD) e a aceitação dos respetivos termos e condições. Eliminaremos a sua informação
pessoal assim que não seja mais necessária para as finalidades acima descritas, mas não mais do que 2 meses após o término da
lotaria.
5.

Direitos dos titulares dos dados

Na qualidade de titular dos dados, tem em relação à C & A o direito de informação, ao abrigo do artigo 15.º do RGPD, o direito de
retificação, ao abrigo do artigo 16.º do RGPD, o direito à eliminação dos dados, ao abrigo do artigo 17.º do RGPD e o direito à
limitação do tratamento de acordo com o artigo 18.º do RGPD. Complementar mente, em linha com o artigo 20.º do RGPD, tem o
direito à portabilidade dos dados (acesso aos dados num formato legível por máquina) para dados que sejam armazenados com
base no fundamento legal do consentimento.
O titular dos dados pode exercer o direito de queixa de que o tratamento de dados pessoais que o afeta é contrário ao RGPD (nos
termos do artigo 77.º do RGPD) junto de uma autoridade de supervisão no Estado-Membro da sua residência, local de trabalho ou
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do local da alegada infração. Os detalhes de contacto da autoridade responsável pela C & A Europa, acima identificada como
responsável pelo tratamento são:
Landesbeauftragte für Datenschutz und Inform ationsfreiheit Nordrhein-Westfalen
Kavalleriestr. 2-4 in 40213 Düsseldorf, Deutschland / Tel.: +49 211 384240 / E-Mail: poststelle@ldi.nrw.de
Tem o direito de oposição ao abrigo do artigo 21.º do RGPD e pode retirar o seu consentimento a todo o tempo. Isto aplica -se
igualmente ao consentimento que tenha concedido antes da aplicação do RGPD. A revogação do consentimento não afeta a
legalidade dos tratamentos de dados pessoais efetuados até à revogação.

Na medida em que os seus dados sejam tratados com a base legal do interesse legítimo, conforme referido abaixo, terá a
oportunidade de, a todo o tempo, se opor ao tratamento dos seus dados pessoais, com fundamento na sua situação particular. A
C & A não mais tratará os seus dados pessoais com esta base legal, salvo se demonstrarmos fundamentos legítimos prementes
para o tratamento e que se sobreponham aos seus interesses, direitos e liberdades ou para a propositura, exercício ou defesa
em processo judicial. O armazenamento e o tratamento com base outras bases legais não são afetados pela sua oposição.
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