
 

 

Aviso de Privacidade do Site - última atualização 24/05/2018 

Thermoplay S.p.A. respeita o seu direito à privacidade. Este Aviso de Privacidade explica como recolhemos, 
partilhamos e usamos informações pessoais sobre si e como pode exercer os seus direitos de privacidade. 
Este Aviso de Privacidade aplica-se apenas às informações pessoais que recolhemos no nosso site em 
www.thermoplay.com. 

Se tiver dúvidas ou preocupações sobre o uso das suas informações pessoais, entre em contacto connosco 
usando os detalhes de contacto fornecidos na parte inferior deste Aviso de Privacidade. 

Que informações pessoais recolhemos e porquê? 

Podemos recolher as seguintes categorias de informações pessoais: 

• Informações que fornece voluntariamente 
      Certas partes do nosso Site podem solicitar que forneça informações pessoais voluntariamente: por 

exemplo, podemos solicitar detalhes de contacto para registar uma conta connosco, para subscrever 
as nossas comunicações de marketing, ao enviar comentários, perguntas e solicitações, responder a 
inquéritos e/ou participar em promoções online. As informações pessoais que é solicitado a fornecer 
e os motivos pelos quais é solicitado a fornecê-las ser-lhe-ão comunicados no momento em que 
solicitarmos que forneça as suas informações pessoais. 

 
• Informações que recolhemos automaticamente 
     Quando visita o nosso site, podemos recolher determinadas informações automaticamente do seu 

dispositivo. Em alguns países, incluindo países do Espaço Económico Europeu, estas informações 
podem ser consideradas informações pessoais de acordo com as leis de proteção de dados 
aplicáveis. 

 
Especificamente, as informações recolhidas automaticamente podem incluir informações como o seu 
endereço IP, tipo de dispositivo, números de identificação de dispositivo exclusivos, tipo de navegador, 
ampla localização geográfica (por exemplo, local de país ou cidade) e outras informações técnicas. Também 
podemos recolher informações sobre como o seu dispositivo interagiu com o nosso site, incluindo as 
páginas acedidas e os links clicados. 
 
Recolher estas informações permite-nos entender melhor os visitantes que chegam ao nosso site, de onde 
vêm e que conteúdo do nosso site é de interesse para eles. Usamos estas informações para fins de análise 
interna e para melhorar a qualidade e a relevância do nosso site para os nossos visitantes. 
 
Algumas destas informações podem ser recolhidas usando cookies ou tecnologia de monitorização similar. 
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Em geral, usaremos as informações pessoais que recolhemos de si apenas para os fins descritos neste Aviso 
de Privacidade ou para os fins que lhe explicarmos no momento em que recolhemos as suas informações 
pessoais. No entanto, também podemos usar as suas informações pessoais para outros fins que não sejam 
incompatíveis com os fins que lhe divulgámos (como fins de arquivamento no interesse público, fins de 
investigação científica ou histórica ou fins estatísticos) se e quando isso for permitido pelas leis de proteção 
de dados aplicáveis. 

Com quem partilhamos as suas informações pessoais? 

Podemos divulgar as suas informações pessoais para as seguintes categorias de destinatários: 

• As nossas empresas do grupo, fornecedores de serviços terceirizados e parceiros que nos fornecem 
serviços de processamento de dados (por exemplo, para apoiar a entrega, fornecer funcionalidade 
ou ajudar a melhorar a segurança do nosso site) ou que processam informações pessoais para fins 
que são descritos neste Aviso de Privacidade ou notificados a si quando recolhemos as suas 
informações pessoais; 

• Qualquer órgão competente de aplicação da lei, regulador, agência governamental, tribunal ou 
outro terceiro onde acreditarmos que a divulgação é necessária (i) como uma questão de lei ou 
regulamento aplicável, (ii) para exercer, estabelecer ou defender os nossos direitos legais, ou (iii) 
proteger os seus interesses vitais ou de qualquer outra pessoa; 

• Um comprador real ou potencial (e os seus agentes e consultores) no âmbito de qualquer compra, 
incorporação ou aquisição real ou proposta de qualquer parte do nosso negócio, desde que 
informemos ao comprador que deve usar as suas informações pessoais apenas para os fins 
divulgados neste documento. Aviso de privacidade;  

• Qualquer outra pessoa com o seu consentimento para a divulgação. 

Base legal para o processamento de informações pessoais (apenas visitantes do EEE) 

Se for um visitante do Espaço Económico Europeu, a nossa base legal para recolher e usar as informações 
pessoais descritas acima dependerá das informações pessoais em questão e do contexto específico em que 
as recolhemos.  

Recolhemos normalmente informações pessoais apenas de si (i) quando precisarmos das informações 
pessoais para realizar um contrato consigo, (ii) quando o processamento for do nosso interesse legítimo e 
não for anulado pelos seus direitos, ou (iii) quando tivermos o seu consentimento para o fazer. Em alguns 
casos, também podemos ter a obrigação legal de recolher informações pessoais ou de precisar das 
informações pessoais para proteger os seus interesses vitais ou de outra pessoa. 
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Se recolhermos e usarmos as suas informações pessoais com base nos nossos interesses legítimos (ou de 
terceiros), este interesse será normalmente para operar a nossa plataforma e nos comunicarmos consigo 
conforme necessário para lhe fornecermos os nossos serviços e para o nosso interesse comercial legítimo, 
por exemplo, ao responder às suas dúvidas, melhorar a nossa plataforma, realizar marketing ou para fins de 
deteção ou prevenção de atividades ilegais.  

Se tiver dúvidas ou precisar de mais informações sobre a base legal sobre a qual recolhemos e usamos as 
suas informações pessoais, entre em contacto connosco usando os detalhes de contacto fornecidos sob o 
título “Como contactar-nos” abaixo. 

 

 

Cookies e tecnologia de monitorização similar 

Usamos cookies e tecnologia de monitorização similar (coletivamente, “Cookies”) para recolher e usar 
informações pessoais sobre si. Para obter mais informações sobre os tipos de cookies que usamos, porque e 
como pode controlar os cookies, consulte o nosso aviso de cookies. 

Como mantemos as suas informações pessoais seguras? 

Usamos medidas técnicas e organizacionais apropriadas para proteger as informações pessoais que 
recolhemos e processamos sobre si. As medidas que usamos são concebidas para fornecer um nível de 
segurança apropriado ao risco de processar as suas informações pessoais. As medidas específicas que 
usamos incluem encriptação, palavras-passe seguras, controlos de acesso físico, controlos de acesso 
internos, firewalls, recuperação rápida e proteção contra vírus. 

Transferências internacionais de dados 

As suas informações pessoais podem ser transferidas e processadas noutros países que não o país em que 
reside. Estes países podem ter leis de proteção de dados diferentes das leis do seu país. As nossas empresas 
do grupo e fornecedores de serviços e parceiros terceirizados operam em todo o mundo. Isto significa que, 
quando recolhemos as suas informações pessoais, podemos processá-las em qualquer um desses países. 

Tomamos as devidas precauções para exigir que as suas informações pessoais permaneçam protegidas de 
acordo com este Aviso de Privacidade. Isto inclui a implementação das Cláusulas Contratuais Padrão da 
Comissão Europeia para transferências de informações pessoais entre as empresas do nosso grupo. 
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Retenção de dados 

Retemos as informações pessoais que recolhemos de si quando tivermos uma necessidade comercial 
legítima contínua (por exemplo, para fornecer um serviço que solicitou ou para cumprir os requisitos legais, 
fiscais ou contabilísticos aplicáveis). 

Quando não tivermos uma necessidade comercial legítima contínua para processar as suas informações 
pessoais, iremos eliminá-las ou anonimizá-las ou, se isso não for possível (por exemplo, porque os seus 
dados pessoais foram armazenados em arquivos de backup), então iremos armazenar com segurança as 
suas informações pessoais e isolá-las de qualquer processamento adicional até que a eliminação seja 
possível. 

Os seus direitos de proteção de dados 

Se for um residente do Espaço Económico Europeu, tem os seguintes direitos de proteção de dados: 

• Aceder, corrigir, atualizar ou solicitar a eliminação das suas informações pessoais. 
• Opor-se ao processamento das suas informações pessoais, pedir-nos para restringirmos o 

processamento das suas informações pessoais ou solicitar a portabilidade das suas informações 
pessoais.  

• Tem o direito de recusar as comunicações de marketing que lhe enviarmos a qualquer momento.  
• Se recolhermos e processarmos as suas informações pessoais com o seu consentimento, pode retirar 

o seu consentimento a qualquer momento. Retirar o seu consentimento não afetará a legalidade de 
qualquer processamento que tenhamos realizado antes da sua retirada, nem afetará o 
processamento das suas informações pessoais realizado com base em motivos legais de 
processamento que não sejam consentimento. 

• Tem o direito de reclamar perante uma autoridade de proteção de dados sobre a nossa recolha e 
uso das suas informações pessoais. Para mais informações, entre em contacto com a autoridade 
local de proteção de dados. 

Para exercer qualquer um destes direitos, entre em contacto connosco usando os detalhes de contacto 
fornecidos sob o título "Como contactar-nos" abaixo. Respondemos a todas as solicitações que recebemos 
de pessoas que desejam exercer os seus direitos de proteção de dados de acordo com as leis de proteção de 
dados aplicáveis. 
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Atualizações deste Aviso de Privacidade 

Podemos atualizar este Aviso de Privacidade ocasionalmente em resposta a alterações em termos legais, 
técnicos ou de negócios. Quando atualizarmos o nosso Aviso de Privacidade, tomaremos as medidas 
apropriadas para informá-lo, de acordo com a importância das alterações que fizermos e conforme exigido 
pelas leis de proteção de dados aplicáveis. 

Como entrar em contacto connosco 

Se tiver dúvidas ou preocupações sobre o uso das suas informações pessoais, entre em contacto connosco 
por e-mail: thermoplay@thermoplay.com ou correio: Via Carlo Viola, 74 - 11026 Pont St. Martin (AO) Italy. 

O controlador de dados das suas informações pessoais é Thermoplay S.p.A.. 

 


