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A C&A e as suas afiliadas que são a parte do negócio de retalho do Grupo COFRA sedeado em Zug,
Suíça (doravante: ‘C&A’, ‘nós’, ‘connosco’, ‘nosso(s)’) recolhem e tratam dados pessoais relacionados
com os titulares dos dados (pessoas singulares) que serão os clientes, visitantes ou fornecedores e
os seus colaboradores, bem como as pessoas que pretendem trabalhar, trabalham ou tenham
trabalhado na C&A e, desde que tal seja necessário, o seu agregado familiar, para as finalidades da
C&A, diretamente na qualidade de colaborador, como um colaborador temporário ou numa base
pontual e (doravante referido como ‘eu’, ‘meu’, mim, ‘si’, ‘seu(s)/sua(s)’).
A C&A respeita a sua privacidade. Por esta razão, a C&A implementou um padrão elevado em matéria
de proteção de dados, que cumpre com a lei aplicável. A C&A apenas recolhe, armazena, trata e
transfere os dados com base em interesses legítimos que tenham sido credivelmente demonstrados
e o tratamento e a transferência apenas são permitidos após ponderação de todos os interesses.
Apenas usamos os seus dados de formas com que razoavelmente possa contar e de nenhuma
maneira que pudesse considerar intrusiva ou que o pudesse prejudicar.
Por favor, tenha em conta que o tratamento de categorias de dados para estas finalidades, acima
referidas, é baseada numa das mencionadas finalidades (dependendo da específica categoria de
dados e da finalidade em causa) e não em todas as finalidades legais simultaneamente.
Com esta Declaração de Privacidade, a C&A pretende informá-lo do tratamento de dados da C&A. A
C&A incita-o a ler esta declaração e a familiarizar-se com o seu conteúdo.
Nalguns casos (p. ex., Propósitos de Marketing Centralizado, C&A Online) uma das C&A Afiliadas é a
responsável pelo tratamento para a C&A Europa. Encontrará esta informação no respetivo aviso de
privacidade. Qualquer Política de Privacidade especial é mais importante.

1 Responsável pelo tratamento
Os detalhes de contacto do responsável pelo tratamento e do encarregado de proteção de dados de
todas as entidades responsáveis pelo tratamento de dados são:
C&A MODAS UNIPESSOAL Lda
MORADA Estrada Nacional 9-km 6,8 2645-54 Alcabideche Cascais
TELEFONE / E-MAIL +351 214604421

c.bento@canda.com

O nosso encarregado de proteção de dados pode ser contactado na morada acima indicada ou abaixo
dataprotectionIBERIA@canda.com
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Regime do tratamento dos dados

A C&A pode tratar as seguintes categorias de dados, dependendo da sua relação com a entidade
C&A:


Se for um candidato a uma vaga de emprego na C&A encontrará a informação sobre o nosso
tratamento de dados no ANEXO PARA CANDIDATOS.



Se for um colaborador ou um colaborador temporário (cedência de pessoal) encontrará toda
a informação sobre o nosso tratamento de dados no ANEXO PARA COLABORADORES.



Se for um colaborador externo (freelancer) por favor siga as instruções no ANEXO PARA
FREELANCERS.



Se for um pensionista nós fornecemos a informação no ANNEX PARA PENSIONISTAS.



Se for um Cliente da C&A por favor siga as instruções do ANEXO PARA CLIENTES.
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Se for uma terceira entidade que mantenha ligações com a C&A siga as instruções do ANEXO
PARA PARCEIROS.

Os seus direitos

Se for um titular dos dados (pessoa singular), terá o direito à informação da parte da C&A em
cumprimento do disposto no artigo 15.º do RGPD, o direito de retificação ao abrigo do artigo 16.º do
RGPD, o direito ao esquecimento previsto no artigo 17.º do RGPD e o direito à limitação do
tratamento por força do artigo 18.º do RGPD. Para além disso, por força do artigo 20.º do RGPD, terá
o direito à portabilidade dos dados (acesso aos dados num formato digital acessível) para os dados
que tenham sido armazenados com fundamento no consentimento ou num contrato.
Complementarmente, há a possibilidade de contactar a autoridade de controlo responsável pela
C&A, Os detalhes de contacto da autoridade de controlo responsável pela entidade C&A acima
referida como responsável pelo tratamento são:
AUTORIDADE DE CONTROLO: Comissão Nacional de Proteção de Dados
MORADA: Rua de São Bento 148, 1200-031 Lisboa
TELEFONE / E-MAIL: +351 21 392 8400 / geral@cnpd.pt

Terá o direito de oposição ao abrigo do artigo 21.º do RGPD e pode retirar o seu consentimento a
qualquer momento. Isto também se aplica ao consentimento já concedido antes da entrada em vigor
do RGPD. A revogação do consentimento não afeta a licitude do tratamento dos dados pessoais até
aí efetuado.
Se os seus dados pessoais forem tratados na base legal do interesse legítimo, conforme
mencionado acima, a qualquer momento, terá o direito de oposição ao tratamento dos seus
dados pessoais, com fundamento que se relacione com a sua situação particular. Terá o direito
de se opor ao tratamento dos seus dados pessoais para finalidades comerciais e publicitárias
sem necessidade de prestar qualquer explicação. Na medida em que se apliquem outros
fundamentos, não poderemos tratar mais os seus dados com esta base legal, salvo se
demonstrarmos razões imperativas para o tratamento, que se sobreponham aos seus
interesses, direitos e liberdades ou para tutela, exercício ou defesa de ações judiciais. O
armazenamento e tratamento com outras bases legais não é afetada pela sua oposição.
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