AVISO DE PRIVACIDADE PARA VISITANTES DO
SITE CAMPARI.COM
IDENTIDADE DO
RESPONSÁVEL PELO
TRATAMENTO DOS
DADOS
OS DADOS DE
CONTACTO DO
ENCARREGADO DA
PROTEÇÃO DE
DADOS

O controlador de dados é Davide Campari-Milano S.p.A. (a seguirdesignada "DCM"), com
sede social em Franco Sacchetti 20, 20099, Sesto San Giovanni, Italia, VAT 06672120158.

O encarregado da protecção de dados (a seguir designado "RPD") da Davide Campari-Milano
S.p.A. pode ser contactado em gpdp.office@campari.com.
•

DADOS PESSOAIS
RECOLHIDOS

FINALIDADES DO
TRATAMENTO

•

Informações pessoais e de identificação comuns (por exemplo, nome, apelido, e-mail,
endereço, cidade, província, CEP, aceitação de política, mensagem) que você fornece ao
preencher o formulário de contacto no site (doravante, o "Site").
Dados técnicos de navegação (por exemplo, endereço de IP).

A DCM processa dados pessoais para as seguintes finalidades:
•
enviando a informação solicitada;
•
envio de newsletters e comunicações periódicas por e-mail sobre os produtos do Gruppo
Campari, atividades promocionais e de concorrência de vários tipos e processamento de
dados para fins estatísticos;
•
otimize o nosso site.

DESTINATÁRIOS OU
CATEGORIAS DE
DESTINATÁRIOS DOS
DADOS PESSOAIS

Processadores de dados ou entidades privadas diretamente envolvidas no desempenho do
serviço, incluindo operadores de sistemas informáticos ou agências de marketing.

TRANSFERÊNCIA DE
DADOS PESSOAIS

Os seus dados pessoais serão tratados na União Europeia.

PERÍODO DURANTE O
QUAL OS DADOS
PESSOAIS SERÃO
CONSERVADOS

O período de retenção dos dados depende da finalidade para a qual os mesmos são utilizados:
•
fornecer-lhe informações ou serviços solicitados por si: pelo tempo necessário para
processar o seu pedido;
•
operações de marketing e definição de perfis: dois anos a partir do último contacto
consigo;
•
optimizar o nosso site: em função dos cookies instalados (ver política de cookies).

BASE JURÍDICA PARA
O PROCESSAMENTO

Contamos com a seguinte base jurídica, dependendo da finalidade específica:
•
interesse legítimo para gerir os seus pedidos;
•
o seu consentimento para otimizar o nosso Website;
•
o seu consentimento para atividades de marketing e criação de perfis (se houver).

DIREITOS DAS
PESSOAS EM CAUSA

Você pode exercer direitos específicos sobre os dados pessoais recolhidos, tais como os de
acesso, retificação, eliminação, restrição de processamento e objeto de processamento. Se
pretender exercer os seus direitos, queira contactar o RPD em: gpdp.office@campari.com.

DIREITO DE
APRESENTAR QUEIXA
A UMA AUTORIDADE
DE CONTROLO

Se considerar que os seus dados pessoais foram tratados ilegalmente, tem o direito de
apresentar uma queixa à Autoridade Italiana para a Protecção de Dados
(https://www.garanteprivacy.it/).

FORNECIMENTO DE
DADOS PESSOAIS

A recolha dos seus dados pessoais é facultativa, com excepção dos dados adquiridos
automaticamente pelo sistema aquando da ligação ao Website.

APLICAÇÃO DE UMA
TÉCNICA DE TOMADA
DE DECISÃO
AUTOMATIZADA

Os dados pessoais recolhidos não serão sujeitos a quaisquer técnicas automatizadas de
tomada de decisão.

AVISO DE PRIVACIDADE DEFINIDO DE ACORDO COM O ART. 13 DO REGULAMENTO (CE) N.º 679/2016 RELATIVO À PROTEÇÃO DE
DADOS PESSOAIS

