INFORMAÇÃO ADICIONAL AO REGULAMENTO DO CONCURSO PUBLICITÁRIO Nº 81/2020
AUTORIZADO PELA SECRETARIA-GERAL DO MINISTÉRIO DA ADMINISTRAÇÃO INTERNA
Informação sobre o tratamento de dados pessoais
1. A Entidade responsável pelo tratamento é o Banco Santander Totta, S.A.
2. Os dados pessoais dos Clientes que reúnam as condições referidas nos pontos 2 e 3, do Regulamento
serão tratados pelo Banco unicamente para a gestão do presente Concurso. A base legal é o interesse
legítimo do Banco em atribuir um benefício aos Clientes que efetuem compras com os seus Cartões de
Crédito e/ou de Débito e que criem novas autorizações de domiciliação para Débitos Diretos
automáticos nas suas Contas à Ordem junto do Banco Santander Totta, S.A., bem como o
cumprimento das obrigações previstas no Regulamento com vista à atribuição dos prémios. Os dados
pessoais não serão usados para outras finalidades.
3. Caso consintam, o nome e imagem dos Clientes vencedores será divulgado pelo Banco.
4. O prazo de conservação dos dados pessoais recolhidos e tratados para as finalidades acima referidas
respeitará apenas ao período de tempo estritamente necessário ao cumprimento pelo Banco das
suas obrigações enquanto responsável pelo tratamento, se tal for exigido por lei ou regulamento
ou se a conservação for necessária para acautelamento de exercício de direitos, designadamente
em sede de eventuais processos judiciais.
5. O Banco informa ainda de que:
a) O titular dos dados pessoais tem o direito de acesso aos dados que lhe digam respeito, à sua
retificação bem como a solicitar a sua portabilidade e, nos casos em que a lei lhe permite, o
direito de se opor ao tratamento, à limitação do tratamento e ao seu apagamento;
b) O titular dos dados pessoais tem ainda o direito de apresentar reclamações relacionadas com
o incumprimento pelo Banco das disposições relativas à proteção e tratamento de dados
pessoais junto da Comissão Nacional de Proteção de Dados;
c) O Banco obriga-se a respeitar e proteger a confidencialidade de todas as informações relativas
ao titular dos dados pessoais, nos termos legalmente estabelecidos, assim como a cumprir as
normas legais e regulamentares aplicáveis em matéria de privacidade e de proteção de dados
pessoais;
d) Qualquer questão relacionada com esta matéria, poderá ser dirigida por escrito para (i) o
endereço

de

correio

eletrónico

do

Encarregado

de

Proteção

de

Dados: privacidade@santander.pt, ou para (ii) a seguinte morada: Rua da Mesquita, 6 - Centro
Totta, Edifício B, 3C, 1070-238 Lisboa.
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