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 pessoais, a partir de fonte diferente do titular dos
dados, as seguintes informações:

1. Identidade e contactos do SIERRA PORTUGAL, S.A.
responsável pelo tratamento com sede em Torre Ocidente, Rua Galileu Galilei, 2 –
3º Piso, 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 dpo@sonaesierra.com
da proteção de dados
3.

Finalidade(s)

tratamento

d o a) apresentação do termo de responsabilidade da
obra eventualmente a implementar no Centro
Comercial Viacatarina Shopping, no âmbito de
candidatura efetuado por terceiro para o concurso
VIArtes;
b) contactos com o responsável pela emissão do
termo de responsabilidade da obra.

4. Categorias de dados

Os dados pessoais constantes no termo de
responsabilidade pela obra a implementar no Centro
Comercial ViaCatarina Shopping, nomeadamente,
nome, número de cédula profissional, contribuinte
fiscal, assinatura.

5. Fundamento jurídico para Cumprimento de uma obrigação legal – D.L. nº
o tratamento

555/99, de 16 de dezembro, com a redação que lhe
foi conferida pela Lei n.º 118/2019, de 17/09

6.

Destinatários

o u Sixandco, Unipessoal Lda.na qualidade de

categorias de destinatários Subcontratante;
dos dados pessoais

Sierra Portugal, S.A., na qualidade de entidade
gestora do Centro Comercial.

7. Transferência dos dados Não aplicável
pessoais para país terceiro/
organização internacional
8. Prazo de conservação dos De 10/10/2020 a 10/10/2030
dados pessoais
9. A existência de decisões Não aplicável
automatizadas, incluindo a
definição de perfis
10. Origem dos dados

Termo de responsabilidade entregue no âmbito de
candidatura efetuado por terceiro para o concurso

Provêm de fonte acessível VIArtes.
ao público?

Não.

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 a ser esquecido),
Direito à limitação do tratamento,
Direito de se opor ao tratamento,
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; e-mail: geral@cnpd.pt.

Recebido, [data e local] ______________, ___/___/______.
O TITULAR DOS DADOS:

_____________________________________________________

