AVISO DE PRIVACIDADE
Em cumprimento ao disposto na legislação portuguesa e em particular na Lei
de Proteção de Dados Pessoais, informamos que WINGS MOBILE, UNIPESSOAL
LDA, mantém medidas e políticas rígidas para salvaguardar o sigilo e proceder
ao tratamento de os dados pessoais que (os "Dados") e que são fornecidos pelos
proprietários dos dados.
Tendo em conta o acima exposto, informamos que nossa Política de
Privacidade de Dados está disponível em nosso site, cujo endereço é o seguinte:
www.wingsmobile.com
Nesse sentido, informamos:
1. Informações da pessoa responsável pela coleta dos dados:
WINGS MOBILE, UNIPESSOAL LDA, identificado com o NIPC 516116460, a seguir
WINGS MOBILE.
Endereço: Cidade de Porto, Portugal.
2. Objetivo do processamento de dados: WINGS MOBILE coleta, recebe, usa e
compartilha informações identificáveis para o desenvolvimento de suas
operações e, em particular, informações identificáveis de você com o
objetivo de comunicar informações sobre os produtos Wings Mobile através
de nosso AFILIADOS INDEPENDENTES ou nossos sites, e-mail, call centers,
correios e outros canais.
Você autoriza expressamente que seus dados sejam transmitidos, transferidos e
/ ou compartilhados para empresas subsidiárias, subordinados ou controladora,
bem como para fornecedores terceirizados relacionados ao processamento de
dados (processamento, manipulação, administração e / ou análise), mesmo
para países que não implementaram ou emitiram leis de proteção de dados
equivalentes às leis do Portugal. Da mesma forma, ele autoriza que essas
informações sejam verificadas e revisadas em diferentes bancos de dados e /
ou listas de partes negadas.
A WINGS MOBILE compromete-se a processar os dados sob estrita
confidencialidade e de acordo com altos padrões de segurança; nesse sentido,
não realizará operações de venda dos dados para os quais concede esta
autorização.
O processamento de dados será realizado de acordo com a política de
privacidade de dados da WINGS MOBILE, publicada no site da WINGS MOBILE.
3. Você pode, em termos das disposições da Lei, entrar em contato com a
WINGS MOBILE para exercer os direitos consagrados nas regulamentações
aplicáveis e especialmente os seguintes direitos sobre "Dados": (i) Ter acesso aos
seus Dados; (ii) Atualize, modifique e retifique-os; (iii) Solicite sua retirada; para
esse fim, você pode exercer seus direitos acessando www.wingsmobile.com

Da mesma forma, caso você queira fazer uma consulta e / ou reclamação sobre
o manuseio dos seus Dados, solicitamos que você direcione uma comunicação
digitando www.wingsmobile.com
No exercício de seus direitos como detentor dos Dados, ou ao enviar uma
consulta ou reclamação, você deve anexar as seguintes informações:
• Nome, endereço, email, telefone ou qualquer outro meio que nos permita
entrar em contato com você.
• Identificação (quando apropriado, documento que comprove a
representação do proprietário dos dados pessoais).
• Descrição precisa do tipo de ação que você deseja executar em relação
aos seus dados.
• Anexe a documentação que suporta a petição.
4. Caso você decida fornecer seus dados por qualquer meio escrito ou virtual,
eles serão usados apenas para os fins acima mencionados.
Dessa maneira, e em conformidade com os regulamentos relativos à
Privacidade e ao Gerenciamento de Riscos de Lavagem de Dinheiro e
Financiamento ao Terrorismo (SARLAFT), através deste documento, concedo
expressa, livre e voluntariamente, a WINGS MOBILE o uso dos meus dados
pessoais nos termos descritos aqui.
Este documento é assinado na cidade de Porto, Portugal, no dia ________ (__)
do mês ___________ do ano DOIS MIL VINTE E UM (2021).

Nome: ________________________________________
Assinatura: ________________________________________
Identificação: _____________________
Endereço: _____________________________________________________
Telefone: ______________
E-mail: _______________________________________________________________

