
 

INFORMAÇÃO 
 

CENTRO COLOMBO- CENTRO COMERCIAL, S.A., adiante melhor identificada, na qualidade de 

Responsável pelo Tratamento, faculta para os efeitos previstos na legislação de proteção de dados, 

face à recolha de dados e obtenção do consentimento do titular dos dados pessoais para o 

respetivo tratamento, as seguintes informações: 

 

1. Identidade e contactos do 

Responsável  

pelo Tratamento 

CENTRO COLOMBO- CENTRO COMERCIAL, S.A., com sede no 

Lugar do Espido, Via Norte, freguesia de Cidade da Maia, concelho 

da Maia, com o capital social de € 46.211.700,00, matriculada na 

Conservatória do Registo Predial/Comercial da Maia sob o número 

único de matrícula e pessoa coletiva 501938966. 

Contacto para o exercício de direitos: dataprotection@colombo.com 

2. Contactos do Encarregado da 

Proteção de Dados 

Não aplicável 

3. Finalidades do tratamento  Inscrição e participação no evento “TailorMade Days” a decorrer no 

Centro Colombo, no dia 23 de novembro de 2019, mediante o 

registo no site do Centro Comercial para efeitos pré-agendamento 

da inscrição nas “TailorMade Days” e confirmação do registo (por 

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.; B-

SPIRT, LDA., na qualidade de entidade promotora do evento. 

6. Transferência dos dados 

pessoais para país 

terceiro/organização 

internacional  

Não aplicável.   

7. Prazo de conservação dos 

dados pessoais 

Até 31/12/2019.  

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: 

direito de acesso 

direito de retificação 
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direito ao apagamento  

direito à limitação do tratamento 

direito de se opor ao tratamento,  

direito de retirar o consentimento em qualquer altura,  

direito de portabilidade  

• O titular dos dados pessoais tem ainda o direito de apresentar reclamação a uma 

autoridade de controlo.  

 

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 tal 

impedirá a participação no evento “TailorMade Days”, a decorrer no Centro Colombo, no dia 23 de 

novembro de 2019.  


