Declaração de privacidade
Esta é a declaração de privacidade da Bejo Finance B.V. e das empresas Bejo a ela associadas (doravante
designadas por «Bejo» e «nós»), com sede oficial em Trambaan 1, 1749 CZ, em Warmenhuizen. Somos um
controlador no âmbito do significado do Regulamento Geral de Proteção de Dados (RGPD).
Valorizamos o direito à privacidade e empenhamo-nos em proteger os dados pessoais que recolhemos e
utilizamos. Fazemo-lo em conformidade com a legislação de proteção de dados aplicável e, em particular, o
RGPD.
Nesta Declaração de Privacidade explicaremos que dados pessoais recolhemos, de que forma recolhemos
dados pessoais, para que fins utilizamos dados pessoais e a quem comunicamos dados pessoais. Além
disso, esta Declaração de Privacidade contém informações importantes sobre os seus direitos em relação ao
processamento dos seus dados pessoais. Por esta razão, recomendamos a leitura cuidadosa desta
Declaração de Privacidade.
O que recolhemos?
Recolhemos frequentemente dados relativos aos utilizadores da nossa página da Internet, como tipo de
navegador, endereço IP, duração da visita, páginas visitadas e o sistema operativo utilizado. Com base nesta
informação, otimizamos a nossa página da Internet e melhoramos a experiência do utilizador. Além disto,
recolhemos os dados pessoais que fornece voluntariamente, por exemplo para receber a nossa newsletter ou
para receber informações adicionais.
Como e por que razão recolhemos os seus dados pessoais?
Diretamente de si, como a informação que nos forneceu utilizando o formulário de contacto, e através de
cookies (colocados quando subscreve a nossa correspondência eletrónica). Para mais informações, consulte
também a nossa Declaração de Cookies.
Existem dois fundamentos legais para processarmos os seus dados pessoais: a sua autorização ou o nosso
interesse legítimo, no caso de ser um cliente. O nosso interesse legítimo reflete-se no nosso objetivo de
comunicar informações relevantes e de convidar os nossos estimados clientes e contactos (e respetivos
parceiros) para eventos. Estamos também empenhados em enviar apenas correspondência eletrónica
relevante, personalizar a nossa correspondência eletrónica e manter a nossa base de dados atualizada. Além
disso, utilizamos as informações que nos fornece para melhorar o nosso serviço.
Listamos abaixo os dados pessoais e a finalidade para a qual os podemos processar:
- Detalhes básicos, como nome e apelido. Para que possamos endereçar corretamente as nossas
mensagens.
- Nome da organização e empresa. Para que possamos ligá-lo ao nosso contacto empresarial.
- Detalhes de contacto, como número de telefone fixo e/ou telemóvel, endereço de correio eletrónico e
endereço postal. Para que possamos contactá-lo.
- Dados pessoais que nos fornece no contexto de eventos ou reuniões a que comparece. Para que
possamos informá-lo e/ou enviar-lhe um convite.
Não recolhemos nem utilizamos informação para finalidades outras que não as descritas nesta Declaração de
Privacidade, exceto se nos tiver dado autorização prévia para tal.
Durante quanto tempo guardamos os seus dados?
A Bejo não irá guardar os seus dados pessoais durante mais tempo do que o estritamente necessário para
realizar as finalidades para as quais os seus dados foram recolhidos. Verificamos regularmente se os dados
pessoais estão atualizados e se ainda são necessários para fornecer os nossos serviços. No que diz respeito
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à correspondência eletrónica, guardaremos os seus dados pessoais até que nos informe de que já não
pretende receber a nossa correspondência. Interromperemos então imediatamente o envio de
correspondência eletrónica.
Segurança
A Bejo leva a sério a proteção dos seus dados pessoais e toma medidas organizacionais e técnicas
adequadas para evitar a utilização incorreta, a perda, o acesso não autorizado, a comunicação não desejada
e a alteração não autorizada.
A este respeito, são particularmente importantes as seguintes medidas:
- Classificação dos dados pessoais para garantir a tomada de medidas de segurança;
- Utilização de encriptação e anonimização como fatores de mitigação de riscos;
- Restrição de acesso aos dados pessoais a quem necessita de acesso para cumprir as obrigações de um
contrato ou de um contrato de provisão de serviços;
- Controlo de sistemas que observam, corrigem, evitam e comunicam incidentes de privacidade;
- Utilização de autoavaliações relativas a segurança para analisar se as medidas técnicas e
organizacionais atuais são ou não adequadas para proteger os dados pessoais.
Se suspeitar que os seus dados não estão em segurança ou que existem indicações de utilização incorreta,
contacte-nos.
Partilhar os seus dados
A Bejo não vende os seus dados a terceiros para fins de marketing, vendas ou outros fins comerciais. Ao
abrigo da lei, somos obrigados em certos casos a fornecer os seus dados a terceiros, tais como autoridades
competentes. Além disso, os dados pessoais podem ser partilhados com fornecedores externos em relação
ao processamento para os fins descritos nesta Declaração de Privacidade, tal como fornecedores de TIC,
fornecedores de serviços de comunicação ou outros fornecedores aos quais subcontratamos serviços de
suporte específicos. Celebraremos acordos de processamento com empresas que processem os seus dados
mediante as nossas instruções, para garantir o mesmo nível de segurança e confidencialidade dos seus
dados. Em alguns casos, a informação poderá ser partilhada internamente. Os nossos colaboradores têm a
obrigação de respeitar a confidencialidade dos seus dados.
Transferência internacional
Em princípio, os seus dados pessoais não serão transferidos para recetores fora do Espaço Económico
Europeu (EEE). Caso isto aconteça, a Bejo garantirá que essa transferência de dados ocorra em
conformidade com a legislação e regulamentos aplicáveis.
Tomada de decisões automatizada
Não utilizamos processos que incluam tomada de decisões totalmente automatizada (incluindo definição de
perfis).
Direitos relacionados com os seus dados
Direito de acesso
Tem o direito de aceder aos seus dados pessoais. Isto significa que pode perguntar quais dos seus dados
pessoais foram registados e para que finalidade são utilizados. Tenha em conta que podem surgir
circunstâncias nas quais somos autorizados a não aceder ao seu pedido de fornecer cópias de dados
pessoais.
Correção dos seus dados
Tem o direito de corrigir os seus dados pessoais caso estejam incorretos. Pode contactar-nos para esse fim.
Direito de objeção
Pode opor-se ao processamento dos seus dados pessoais, caso estes estejam a ser utilizados para fins não
necessários à execução de um contrato ou para a conformidade com uma obrigação legal.
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Retirada de consentimento
Caso tenha consentido o processamento dos seus dados pessoais, pode retirar este consentimento a
qualquer altura. A retirada de consentimento não afeta o processamento de dados que tenha ocorrido antes
dessa retirada. Podem surgir circunstâncias em que tenhamos autorização para continuar a processar os
seus dados, particularmente caso esse processamento seja um requisito para cumprir as nossas obrigações
legais.
Direito à remoção dos dados
Tem direito a pedir a remoção dos seus dados pessoais. Tenha em consideração que podem surgir
circunstâncias em que sejamos obrigados a guardar os seus dados para cumprir as nossas obrigações
legais.
Direito à portabilidade de dados
Tem o direito de receber os dados pessoais que lhe pertencem e que se encontrem na posse da Bejo. Desta
forma, pode facilmente fornecer dados a outra organização.
Alterações a esta Declaração de Privacidade
Uma vez que os nossos serviços podem sofrer alterações no futuro, partes desta Declaração de Privacidade
podem também ser alteradas. Informá-lo-emos sobre tal por correio eletrónico e na página da Internet, para
que tome conhecimento dessas alterações. Esta versão foi elaborada em maio de 2018.
Perguntas e/ou comentários.
Caso tenha questões ou comentários sobre o processamento de dados, envie um pedido detalhado para
info@bejo.nl. A Bejo responderá ao seu pedido assim que possível, mas nunca num prazo superior a quatro
semanas.
Também nos pode contactar das seguintes formas:
Número de telefone: +34 91 658 70 72
Endereço: Calle del Hervidero, 15
28750 San Agustín del Guadalix
Madrid - Espanha
Discorda da resposta à sua pergunta ou reclamação? Informe-nos para que possamos determinar se existe a
possibilidade de encontrar uma solução diferente. Isto não leva a uma solução satisfatória para si? Nesse
caso, pode contactar a Autoridade Nacional de Proteção de Dados.
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