
 

INFORMAÇÃO 
 

CASCAISHOPPING- CENTRO COMERCIAL, 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 à obtenção do consentimento 

do titular dos dados pessoais para o respetivo tratamento, as seguintes informações: 

 

1. Identidade e contactos do 

Responsável pelo Tratamento 

Cascaishopping - Centro Comercial, S.A. 

Lugar do Espido, Via Norte, 4470-177 Maia  

Capital Social EUR 7.525.000 

Matriculada na Conservatória do Registo Predial/Comercial da Maia 

sob o número único de matrícula e de pessoa coletiva 502156252 

 

Contacto para o exercício de direitos: 

dataprotection@cascaishopping.pt 

2. Contactos do Encarregado da 

Proteção de Dados 

O responsável pelo tratamento não designou encarregado da 

proteção de dados. 

3. Finalidade do tratamento  Inscrição para participação na ação “Pai Natal via ZOOM” a decorrer 

entre o dia 1 (um) de dezembro de 2022 e o 24 (vinte e quatro) de 

dezembro de 2022, mediante o registo no site do Centro Comercial 

para efeitos de agendamento de uma conferência via ZOOM e para 

confirmação da inscrição mediante sms/e-mail. 

4. Fundamento jurídico para o 

tratamento 

Consentimento do titular dos dados. 

5. Destinatários ou categorias de 

destinatários dos dados pessoais 

Entidade gestora do Centro Comercial, Sierra Portugal, S.A. e B-

Spirt, LDA. na qualidade de Subcontratante. 

 
6. Transferência dos dados 

pessoais para país 

terceiro/organização 

internacional  

Não aplicável.   

7. Prazo de conservação dos 

dados pessoais 

Até 27/12/2022. 

8. A existência de decisões 

automatizadas, incluindo a 

definição de perfis 

Não aplicável. 

 

Informações adicionais: 

A – Direitos do titular de dados 

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

da lei, os seguintes direitos relativamente aos dados pessoais que lhe digam respeito: 

mailto:dataprotection@cascaishopping.pt


 

direito de acesso, 

direito de retificação, 

direito a ser esquecido, 

direito à limitação do tratamento, 

direito de se opor ao tratamento,  

direito de retirar o consentimento em qualquer altura e  

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 

 

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, em 

particular o seu endereço de correio eletrónico, tal impedirá a sua participação na ação “Pai Natal 

via ZOOM”, que passa pelo agendamento, através site oficial do Centro Comercial, de uma 

conferência por Zoom, entre os dias 1 (um) de dezembro de 2022 e 24 (vinte e quatro) de 

dezembro de 2022.  


