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Política de Privacidade 

 

No Millennium Estoril Open reconhecemos a importância do tratamento dos dados 

pessoais que nos são confiados, pelo que assumimos o compromisso de tratar os seus 

dados pessoais de forma segura, íntegra e confidencial, tendo apenas em conta 

finalidades determinadas, explicitas e legitimas.  

 

Assim, através da presente política, pretendemos informá-lo da forma como tratamos os 

dados pessoais dos subscritores da newsletter, enviada em formato digital, doravante 

designada por “Newsletter”, explicando-lhe, designadamente, quem trata os seus dados 

pessoais, para que finalidades é que os dados são tratados, como são tratados, com 

quem são partilhados, durante quanto tempo são conservados, bem como as formas de 

entrar em contacto connosco e de exercer os seus direitos.  

 

1. Quem é o responsável pelo tratamento dos dados pessoais? 

 

Os seus dados pessoais serão tratados pela 3Love, Lda., empresa com sede na Rua dos 

Ciprestes, nº 48, Edifício Office no Estoril, Alto dos Gaios, 2765-623 Estoril, Portugal, 

doravante “3LOVE”. A 3LOVE é a entidade responsável pelo tratamento dos seus dados 

pessoais, na medida em que define os dados a recolher, a finalidade da recolha e os 

meios de tratamento. 

 

São considerados dados pessoais toda e qualquer informação relativa a uma pessoa 

singular, identificada ou passível de ser identificada. 

 

2. Quem são os titulares dos dados pessoais? 

 

Por titular dos dados entende-se todo aquele a quem os dados pessoais digam respeito. 

Assim, no presente contexto, todos aqueles que venham a subscrever a Newsletter, são 

considerados titulares de dados pessoais.    

 

3. Porque precisamos de recolher e tratar os seus dados pessoais? 

 

A 3LOVE necessita de recolher e tratar os seus dados pessoais para garantir o envio da 

Newsletter, por via digital, do Millennium Estoril Open. 
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4. Que categorias de dados pessoais recolhemos e tratamos? 

 

Apenas recolhemos os dados pessoais dos titulares dos dados identificados no ponto 

2 que sejam indispensáveis ao envio da Newsletter, tais como o nome e o email. 

 

5. Durante quanto tempo conservamos os seus dados pessoais? 

 

A 3LOVE conserva os seus dados pessoais apenas pelo período estritamente necessário 

à prossecução da finalidade que determinou a sua recolha.   

 

6. A quem transmitimos os seus dados pessoais? 

 

A 3LOVE transmite os seus dados pessoais apenas quando necessário para a realização 

das finalidades descritas na presente política. 

 

Assim, os dados pessoais recolhidos no âmbito e para o efeito do envio da Newsletter 

serão tratados pela empresa CREAKT, LDA., que atua em nome e por conta da 3LOVE 

no desenvolvimento, gestão e envio da Newsletter tratando, nesse contexto, os dados 

pessoais indispensáveis à realização das finalidades de tratamento descritas na presente 

política.  

 

A CREAKT garante ainda o cumprimento das obrigações previstas nesta política e a 

adoção das medidas técnicas e organizativas necessárias à observância dos princípios 

e regras inscritas no RGPD, as quais estão especificamente consagradas no acordo de 

processamento de dados pessoais outorgado com a 3LOVE, em pleno cumprimento do 

estabelecido na legislação em vigor em matéria de proteção de dados. 

 

7. Quais são os seus direitos? 

 

A 3LOVE garante a aplicabilidade e o cumprimento de todos os direitos do titular dos 

dados pessoais previstos no Regulamento Geral de Proteção de Dados e legislação 

nacional em vigor. 
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a) Direito de Acesso 

Tem o direito de obter, da 3LOVE, a confirmação de que os dados pessoais 

que lhe digam respeito são ou não objeto de tratamento e, se for esse o caso, o 

direito a aceder aos seus dados pessoais e às informações respeitantes a esse 

mesmo tratamento, por exemplo, pode requerer uma cópia exata da sua 

compilação e solicitar informação adicional sobre o tratamento que efetuamos. 

 

b) Direito de Retificação 

Também tem o direito de obter, sem demora justificada, por parte da 3LOVE, a 

retificação dos dados pessoais inexatos que lhe digam respeito, nomeadamente 

o direito de corrigir ou completar os seus dados pessoais. 

 

c) Direito ao Apagamento dos Dados (“direito a ser esquecido”) 

Poderá exercer o direito de obter o apagamento dos seus dados pessoais, por 

parte da 3LOVE, e sem demora injustificada, desde que: os dados deixem de ser 

necessários para a finalidade que motivou o seu tratamento; quando retirar o seu 

consentimento e não se verifiquem outros fundamentos válidos para a sua 

conservação; quando se opuser ao tratamento e não existirem interesses 

legítimos prevalecentes por parte da 3LOVE bem como nos demais casos 

legalmente previstos. 

 

d) Direito de Portabilidade dos Dados 

Tem o direito de receber os dados pessoais que lhe digam respeito e que tenha 

fornecido à 3LOVE, num formato estruturado, de uso corrente e de leitura 

automática, bem como o direito de transmitir esses dados a outro responsável 

pelo tratamento (se tal for tecnicamente possível) sem que a 3LOVE, o possa 

impedir, e se o tratamento se basear no consentimento ou num contrato, e se o 

tratamento for realizado por meios automatizados. 

 

e) Direito a retirar o Consentimento 

Pode, a qualquer momento, alterar o seu consentimento, limitá-lo a determinados 

tipos de tratamento ou retirá-lo, no entanto, a retirada do consentimento não 

compromete a licitude do tratamento efetuado com base no consentimento 

previamente dado. 
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f) Direito de Oposição 

Poderá ainda opor-se, a qualquer momento, ao tratamento dos dados pessoais 

que lhe digam respeito, quando não existam razões imperiosas e legítimas para 

o tratamento que prevaleçam sobre os seus interesses, direitos e liberdades, ou 

para efeitos de declaração, exercício ou defesa de um direito num processo 

judicial. 

 

g) Direito à Limitação do Tratamento 

Em determinadas situações tem o direito de obter da 3LOVE, a limitação do 

tratamento dos seus dados, nomeadamente se contestar a exatidão dos dados 

pessoais durante um período que permita a 3LOVE verificar a sua exatidão, nos 

casos em que os dados já não são necessários para as finalidades do tratamento 

mas sejam na mesma requeridos pelo titular para efeitos de declaração, exercício 

ou defesa de um direito em sede de um processo judicial e ainda quando se 

opuser ao tratamento, até se verificar que os motivos de interesse legítimo da 

3LOVE, prevalecem sobre os seus, bem como nos demais casos legalmente 

previstos. 

 

h) Direito a não ficar sujeito a nenhuma decisão automatizada 

Tem o direito de não ficar sujeito a nenhuma decisão tomada exclusivamente 

com base no tratamento automatizado, incluindo a definição de perfis que 

produza efeitos na sua esfera jurídica ou que o afete significativamente de forma 

similar. 

 

9. Como exercer os seus direitos? 

 

Poderá exercer os seus direitos de forma gratuita, exceto se se tratar de um pedido 

manifestamente infundado ou excessivo, caso em que poderá ser cobrada uma taxa 

razoável tendo em conta os custos. 

 

Poderá ser-lhe pedido que faça prova da sua identidade de modo a assegurar que a 

partilha dos dados pessoais é apenas feita com o seu titular. 

 

Iremos responder aos seus pedidos no prazo máximo de 30 dias, salvo nos casos de 

pedidos de maior complexidade. 
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Com efeito, poderá exercer os seus direitos através dos seguintes endereços: 

• Correio eletrónico: fv@millenniumestorilopen.com  

 

Ainda assim, e caso não esteja satisfeito com a nossa resposta após o exercício de algum 

destes direitos, tem o direito de apresentar reclamação junto da CNPD (Comissão 

Nacional de Proteção de Dados, e-mail: geral@cnpd.pt). 

 

10. Como protegemos os seus dados? 

 

A 3LOVE faz uso de medidas físicas, tecnológicas, organizativas e de segurança 

adequadas à proteção dos seus dados pessoais de forma a proteger os dados pessoais 

que nos são disponibilizados, contra a sua difusão, perda, uso indevido, alteração, 

tratamento ou acesso não autorizado. 

 

11. Encarregado de Proteção de Dados 

 

A 3LOVE tem um Encarregado de Proteção de Dados (Data Protection Officer ou DPO), 

que (i) supervisiona e aconselha o responsável pelo tratamento a respeito das 

obrigações no âmbito das regras de privacidade e proteção de dados pessoais, (ii) 

coopera com a autoridade de controlo, (iii) é o ponto de contacto por forma a esclarecer 

possíveis questões sobre o tratamento de dados feito pela 3LOVE. 

 

Caso pretenda esclarecer alguma dúvida ou apresentar reclamação, poderá fazê-lo junto 

do encarregado de proteção de dados da 3LOVE, através do seguinte endereço 

eletrónico: fv@millenniumestorilopen.com  

 

12. Atualização da Política de Privacidade 

 

A 3LOVE, reserva-se no direito de, a qualquer momento, atualizar a presente Política de 

Privacidade. Deste modo, recomenda-se a consulta periódica desta política no website 

do Millennium Estoril Open para se manter informado sobre o tratamento dos seus dados 

pessoais. 

 

Esta Política de Privacidade foi atualizada pela última vez em abril de 2021. 

mailto:geral@cnpd.pt
mailto:fv@millenniumestorilopen.com

