
Campanha “Recicla com a Radio Popular” 

 

DIREITO DE INFORMAÇÃO 

 
 

 
RESPONSÁVEL PELO TRATAMENTO: RADIO POPULAR – ELECTRODOMÉSTICOS S.A 
(doravante RADIO POPULAR), com sede na E.N.14 (km 7), Lugar do Chiolo – Barca, 
4475-045 Maia, NIF 500 674 205, entidade Promotora desta campanha, é a 
responsável pelo tratamento de dados pessoais ao abrigo desta campanha. 

 
O presente documento tem por objetivo informar os utilizadores sobre as práticas 
adotadas pela   RADIO POPULAR em relação à recolha, tratamento e comunicação 
da informação de caráter pessoal que seja facultada através deste site, em 
conformidade com legislação em cada momento em vigor, designadamente o 
Regulamento Geral sobre Proteção de Dados (RGPD). 
 
ENCARREGADO DA PROTEÇÃO DE DADOS da Radio Popular: SP&M – ADVOGADOS, S.P., 
R.L. 
ENDEREÇO DE CORREIO ELETRÓNICO: encarregadoprotecaodados@radiopopular.pt 
 

Os dados que fornece serão exclusivamente utilizados para a participação no 

passatempo “Recicla com a Radio Popular”, nos termos descritos no Regulamento 

do Passatempo. 

 

A. Fundamento de Licitude:  

As operações de tratamento de dados pessoais sustentam-se no seguinte 

fundamento:  

 

a) Execução de um contrato 

O tratamento é necessário para a execução de um contrato, no qual o titular dos 
dados é parte. O titular dos dados pessoais terá de aceitar e cumprir os Termos e 
Condições do Passatempo para poder participar no mesmo. 
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b) Interesse legítimo 

Os dados pessoais fornecidos são também tratados para  
• a manutenção da segurança do micro site. 

 
c) Obrigações legais 

 
Sempre que a lei o determine, e o tratamento for necessário ao apuramento de 
responsabilidade civil e criminal, mediante mandado de uma autoridade judiciária 
competente, os dados pessoais podem ser facultados a quem os deva tratar para 
esses fins. 
 

B. Prazo de Conservação dos Dados Pessoais 

⎯ Todos os dados solicitados neste site são necessários para a efetiva participação 
na Campanha e obtenção dos benefícios associados à mesma. No caso da não 
disponibilização dos dados, o utilizador não poderá participar nesta Campanha. 
Os dados      pessoais serão objeto de conservação por 30 dias, contados a partir do 
fim da campanha, período necessário para as finalidades que motivaram a sua 
recolha ou o seu posterior tratamento, estando garantido o cumprimento de 
todas as normas legais aplicáveis em cada momento em vigor. Este período 
poderá estender-se quando, em caso de força maior e fortuito, fora do controlo 
do responsável pelo tratamento, a campanha seja estendida no tempo, situação 
em que o prazo de 30 dias se contará por reporte ao fim da campanha. 

⎯ Quando os dados são tratados com base numa obrigação legal o prazo de 
conservação respeitará o que nela estiver previsto ou for determinado por 
autoridade competente. 

 

C. Medidas Técnicas e Organizativas e Medidas de Segurança 

A RADIO POPULAR, na qualidade de entidade Promotora da Campanha e 
Responsável pelo Tratamento de Dados Pessoais, garante que são cumpridas as 
medidas técnicas e organizacionais apropriadas para garantir a segurança dos 
dados de acordo com o estabelecido no RGPD e demais legislação aplicável em 
cada momento em vigor, assegurando que, em caso algum, os referidos dados são 
tratados para finalidades diversas daquelas para as quais foram recolhidos. 

 

 

D. Destinatários dos Dados Pessoais Recolhidos 



 
• Sociedade Promotiful – Soluções de Marketing, S.A , como entidade  Gestora 

deste passatempo; 
• Os dados facultados não serão cedidos a outras entidades ou pessoas, salvo 

obrigação legal. 
 
 
 

E. Direitos dos Titulares dos Dados Pessoais: 

• O Titular dos Dados pode, a todo o tempo, exigir o acesso aos dados pessoais 
que lhe digam respeito, bem como a sua retificação ou o seu apagamento, a 
limitação do tratamento, o direito de se opor ao tratamento e o direito à 
portabilidade dos dados (salvo se se aplicar alguma das restrições previstas 
no Regulamento 679/2016). O exercício dos direitos aqui previstos deverá ser 
endereçado ao Encarregado da Proteção de Dados através do email  
encarregadoprotecaodados@radiopopular.pt. 

 

Mais se informa que, em qualquer caso, os titulares dos dados têm direito a 
apresentar, nos termos da lei, eventual reclamação junto da Comissão Nacional de 
Proteção de Dados (CNPD), com sede na Av. D. Carlos I, 134 - 1.º 1200-651 Lisboa, 
telefone +351 213928400, fax: +351 213976832 e e-mail geral@cnpd.pt. 
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