CONSENTIMENTO COM O PROCESSAMENTO DE DADOS PESSOAIS PARA FINS DE MARKETING A QUEM
VOCÊ DÁ O SEU CONSENTIMENTO? Você dá o seu consentimento com o processamento dos seus dados
pessoais para a empresa W.A.G. payment solutions, a.s. ( N° de Id. 264 15 623) e adicionalmente a todos
os outros membros do Grupo W.A.G.. Tratam-se especialmente de empresas W.A.G. Issuing Services,
a.s. (Nº de Id 050 21 910), Princip a.s. (Nº de Id 416 90 311), HI Software a.s. (Nº de Id 032 26 140) e
outras empresas que estão inscritas na versão atualizada da lista de empresas disponíveis na web em
www.eurowag.com. QUE DADOS PESSOAIS PROCESSAREMOS? As informações que pretendemos
processar incluem os seus detalhes de identificação, detalhes de contacto, detalhes sobre a sua
solvência e confiabilidade, detalhes sobre o uso dos serviços prestados pelo Grupo W.A.G., informações
de geolocalização e informações dos chamados cookies. QUANDO USAREMOS OS SEUS DADOS
PESSOAIS? Você concede o seu consentimento para partilhar os seus dados pessoais dentro do Grupo
W.A.G. e para que sejam usados para o seu contacto para pesquisas de mercado e para comunicação
comercial, especialmente para promoções e ofertas de bens e serviços do Grupo W.A.G., ou dos nossos
parceiros de negócios, conforme o caso. No sentido de entender as suas necessidades em detalhe, você
também concorda na recolha e análise dos seus dados pessoais (manualmente e por meios
automatizados). Gostaríamos de contactá-lo especialmente por e-mail, SMS, por telefone, secções de
clientes em websites fornecidos por Membros do grupo W.A.G., aplicativos móveis, e-mails padrão e/ou
pessoais através dos nossos representantes comerciais. POR QUANTO TEMPO NOS DÁ O SEU
CONSENTIMENTO? Usaremos os seus dados pessoais durante 3 anos consecutivos desde o momento
em que você concedeu o seu consentimento. Se você é (ou será) cliente de qualquer um dos membros
do grupo W.A.G., usaremos os seus dados pessoais ao longo de toda a duração da relação contratual e
nos 5 anos seguintes ao dia em que a última relação contratual entre você e qualquer outro membro do
Grupo W.A.G. terminou. O seu consentimento é voluntário e você pode retirá-lo (total ou parcialmente)
a qualquer momento pelos meios descritos no documento denominado “Política de Privacidade e
Proteção de Dados Pessoais”. Esta Política está disponível na web em www.eurowag.com e, além de
informações gerais sobre o processamento de dados pessoais, contém uma lista e uma explicação dos
seus direitos relativos aos dados pessoais.
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