INFORMAÇÃO
SIERRA PORTUGAL, S.A., adiante melhor identificada, na qualidade de responsável pelo
tratamento, faculta para os efeitos previstos no RGPD (Regulamento Geral sobre a Proteção de
Dados; Regulamento (UE) 2016/679, de 27 de abril de 2016) e na demais legislação de
proteção de dados que seja aplicável, face à recolha de dados e obtenção do consentimento do
titular dos dados pessoais para o respetivo tratamento, as seguintes informações:

1. Identidade e contactos do

SIERRA PORTUGAL, S.A.

Responsável

com sede em Torre Ocidente, Rua Galileu Galilei, 2 – 3º Piso,

pelo Tratamento

freguesia de Carnide, concelho de Lisboa, com o capital social de
€ 250.000,00, matriculada na Conservatória do Registo Comercial
de Lisboa sob o número único de matrícula e de pessoa coletiva
502142324.
Contacto para o exercício de direitos:
dataprotection@sonaesierra.com

2. Contactos do Encarregado da

dpo@sonaesierra.com

Proteção de Dados
3. Finalidades do tratamento

A) apresentação de candidatura para o concurso VIArtes,
referente ao Centro Comercial ViaCatarina;
B) verificação das condições de elegibilidade para o concurso
VIArtes e identificação dos respectivos concorrentes;
C) contacto com os participantes do concurso VIArtes;
D) comunicação /divulgação;
E) utilização para concursos posteriores;
F) divulgação de candidatura vencedora mediante a apresentação
de reportagem acerca da mesma e do respetivo autor, através de
press releases e/ou canais digitais, designadamente redes
sociais.

4. Fundamento jurídico para o

Consentimento do titular dos dados

tratamento
5. Destinatários ou categorias

Sixandco Unipessoal, Lda. (prestador de serviços que irá

de destinatários dos dados

proceder à realização de recolha de imagens; produção do vídeo

pessoais

e respetiva divulgação), Lift Consulting como agência de
assessoria mediática e Relações Públicas, Meios de comunicação
Social, e Sierra Portugal, S.A., na qualidade de entidade gestora
do Centro Comercial Centro ViaCatarina Shopping.

6. Transferência dos dados

Não aplicável

pessoais para país terceiro/
organização internacional

7. Prazo de conservação dos

De 10/10/2020 a 10/10/2030

dados pessoais
8. A existência de decisões

Não aplicável

automatizadas, incluindo a
definição de perfis

Informações adicionais:
A – Direitos do titular de dados
•

O titular dos dados pessoais pode exercer face ao responsável pelo tratamento e

mediante a verificação das condições legalmente previstas, os seguintes direitos
relativamente aos dados pessoais que lhe digam respeito:
direito de acesso,
direito de retificação,
direito ao apagamento,
direito à limitação do tratamento,
direito de se opor ao tratamento,
direito de retirar o consentimento em qualquer altura,
direito de portabilidade.

•

O titular dos dados pessoais tem ainda o direito de apresentar reclamação a uma

autoridade de controlo. A autoridade de controlo em Portugal é a Comissão Nacional de
Proteção de Dados (CNPD), com sede na Av. D. Carlos I, 134 - 1.º, 1200-651 Lisboa; email: geral@cnpd.pt.
B – Comunicação de dados
A comunicação de dados pessoais neste âmbito não constitui uma obrigação legal ou
contratual, nem um requisito necessário para celebrar um contrato; o titular de dados não está
obrigado a fornecer os seus dados pessoais e se optar por os não fornecer tal impedirá a
participação no concurso “VIArtes”.

CONSENTIMENTO
_______________________________________, presta à Sierra Portugal, S.A.,
consentimento para o tratamento dos seus dados pessoais para as seguintes finalidades:
O consentimento é manifestado pela colocação de rúbrica à frente de cada uma das
finalidades. É recusado o consentimento quando não seja colocada a rúbrica do titular de
dados e/ou a finalidade seja traçada.

Finalidades:

Rúbrica:

a) apresentação de candidatura para o concurso VIArtes, referente
ao Centro Comercial ViaCatarina;

b) verificação das condições de elegibilidade para o concurso
VIArtes e identificação dos respetivos concorrentes;

c) contacto com os participantes do concurso VIArtes;

d) comunicação /divulgação;

e) utilização para concursos posteriores;

f)

divulgação de candidatura vencedora mediante a apresentação
de reportagem acerca da mesma e do respetivo autor, através
de press releases e/ou canais digitais, designadamente redes
sociais.

Mais declara ter-lhe sido prestada pela Sierra Portugal, S.A., ao tempo da prestação deste
consentimento e nos termos que antecedem esta manifestação de vontade, a informação

prevista no artigo 13º do Regulamento Geral sobre a Protecção de Dados - Regulamento (EU)
2016/679 de 27 de abril.
Local e data ______________, __/__/____
O TITULAR DOS DADOS:
_____________________________________________________
(assinatura conforme documento de identificação)

