Política de privacidade
Em vigor a 21 Dezembro, 2018

1. A nossa atividade e serviços

A DECO PROTESTE EDITORES, LDA (doravante designada por DECO PROTESTE)”, “nós”, “nosso”,
“nos”) respeita a sua privacidade e está empenhada em proteger os seus dados pessoais e em ser
transparente sobre a forma como recolhemos, utilizamos e processamos os seus dados pessoais.

A “Melhor Escolha” é um software de extensão do navegador fornecido gratuitamente pela DECO
PROTESTE. Para poder beneficiar deste software o utilizador terá de aceitar as condições constantes
do presente documento. Ao aceitar submeter-se a estas condições o utilizador está a vincular-se ao
cumprimento das mesmas tal como a DECO PROTESTE. Nesta medida, estas condições regem este
“contrato gratuito” celebrado entre o utilizador do software e a DECO PROTESTE.

Quando utiliza o seu navegador para pesquisar produtos em determinados sites de vendas a retalho
por nós referenciados, o software “Melhor Escolha” permite que o seu navegador consulte
automaticamente outros retalhistas para verificar se estes estão a oferecer o mesmo produto com
um preço mais baixo. Se esse produto estiver disponível num site diferente com um preço mais
baixo, o “Melhor Escolha” irá notificá-lo e fornecer um link para um site de terceiros que
disponibiliza uma lista desses retalhistas com preços mais baixos.

Para que o software “Melhor Escolha” possa funcionar é necessária a recolha e tratamento de
alguns dados pessoais seus.

Estas condições contêm a Política de Privacidade seguida no tratamento dos dados pessoais que o
software recolhe informando-o sobre que tipo de dados pessoais recolhemos quando utiliza o
“Melhor Escolha” e como utilizamos essa informação. Também se descrevem as escolhas disponíveis
em relação à recolha, ao uso e ao acesso aos seus dados pessoais.

A DECO PROTESTE Editores, Lda, NIPC 502611529, é a responsável pelo tratamento dos dados
recolhidos pelo “Melhor Escolha” e os seus contactos constam do Ponto 11.
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2. Dados Pessoais dos utilizadores

Nós recolhemos apenas os seguintes dados pessoais:

• o URL do site visitado;
• tipo e versão do navegador;
• outras informações técnicas de encaminhamento (versão do navegador, IP do visitante).

Recordamos que não recolhemos ou processamos outras dados pessoais como o seu nome, morada,
número de telefone ou endereço de e-mail.
Não será realizada qualquer interconexão desses dados com outros recolhidos para outras
finalidades ou constantes de outros ficheiros.
A DECO PROTESTE não processa entradas de dados por si efetuadas na Internet, nem entradas ou
saídas de dados em páginas da Web com encriptação SSL/TLS.
Não vendemos, partilhamos, trocamos ou cedemos por qualquer outra forma os seus dados
pessoais a terceiros.

3. Como utilizamos os seus dados pessoais (Finalidade do tratamento)

Apenas recolhemos, utilizamos e armazenamos os seus dados pessoais com a finalidade da
prestação do serviço inerente à “Melhor Escolha” e dessa forma fornecer-lhe informações sobre os
produtos por si consultados em sites referenciados.

Em concreto, a DECO PROTESTE processa os seus dados pessoais para as seguintes finalidades:
• Execução do contrato celebrado entre a DECO PROTESTE e o subscritor do software “Melhor
Escolha”, o qual é concluído aquando da aceitação dos “Termos & Condições” aplicáveis e desta
Política de Privacidade, o que lhe é pedido imediatamente antes de efetuar o download do software;
• Melhorar o funcionamento do nosso serviço;

4. Sites de terceiros

Os sites por nós referenciados através da nossa “Melhor Escolha” são operados por empresas fora
do nosso controlo. As suas atividades nesses sites serão exclusivamente regidas pelas políticas e
pelos procedimentos de privacidade desses terceiros. A DECO PROTESTE não assume qualquer
responsabilidade pelo conteúdo, práticas de informação de tais terceiros ou pela prestação dos
serviços que possam ser disponibilizados nesses sites. A responsabilidade pelo tratamento dos dados
pessoais que sejam recolhidos nesses sites é dos terceiros responsáveis pelos mesmos sendo a DECO
PROTESTE alheia a essa atividade. A DECO PROTESTE recomenda que leia com atenção as condições
gerais de utilização desses sites (caso existam) e ainda as respetivas políticas de privacidade antes de
divulgar qualquer dado pessoal.

5. Segurança e confidencialidade dos seus dados pessoais

A segurança e confidencialidade dos seus dados pessoais é importante para nós.
A DECO PROTESTE protege todos os dados contra acesso, utilização ou divulgação não autorizadas e
assegura que todos os dados recolhidos são armazenados num ambiente seguro e controlado,
protegidos contra acesso ou divulgação não autorizados.
Não é possível garantir a segurança em permanência da Internet e de qualquer comunicação nela
ocorrida e não podemos assegurar ou garantir a segurança de quaisquer dados pessoais que nos
forneça através desta tecnologia.
A este respeito, temos procedimentos para lidar com qualquer suspeita de violação de dados
pessoais e iremos notificá-lo, bem como à entidade reguladora, no caso de suspeita de alguma
atuação ilícita, tudo em conformidade com a legislação aplicável.

6. Prazo de Conservação dos dados pessoais

Iremos guardar os seus dados pessoais apenas enquanto for necessário para satisfazer as finalidades
para as quais foram recolhidos e, em qualquer caso, por um período não superior a 2 anos.
Sempre que seja necessário para cumprimento de obrigações legais ou resolução de litígios
podemos ser obrigados a reter os seus dados pessoais limitando-se a sua utilização exclusivamente a
esta finalidade.

7. Os seus direitos

Em determinadas circunstâncias, nos termos das leis aplicáveis e nos casos em que isso seja viável,
você tem os seguintes direitos:
• Direito de Acesso: direito de solicitar o acesso aos seus dados pessoais. Isto permite-lhe receber
uma cópia dos dados pessoais que possuímos sobre si e verificar se estamos a processá-los de
acordo com a lei, incluindo: o as finalidades do processamento e as categorias de dados pessoais em
causa; o os destinatários ou categorias de destinatários dos seus dados pessoais; o sempre que
possível, o período previsto durante o qual os seus dados pessoais serão armazenados, ou, caso não
seja possível, os critérios utilizados para determinar esse período;

• Direito de Retificação: tem o direito de solicitar a correção dos dados pessoais que possuímos
sobre si, embora isto não se aplique aos dados de navegação e de utilização.

• Direito ao Apagamento: pode solicitar a eliminação ou remoção dos seus dados pessoais quando
os mesmos já não sejam necessários para a finalidade para que foram recolhidos.

• Direito de Oposição: pode opor-se ao processamento dos seus dados pessoais se a recolha dos
mesmos se tiver fundado no nosso interesse legítimo, se a sua situação particular motivar o seu
desejo de oposição ao processamento nessa base e se não existir qualquer razão imperiosa e / ou
legítima (designadamente imperativo legal) que nos obrigue a manter esses dados. No caso de
tratamento dos dados para a finalidade de marketing o titular dos dados tem o direito de se opor ao
tratamento para esse efeito, de forma gratuita e a qualquer momento. Os dados que recolhemos
não são utilizados para a finalidade de marketing.

• Direito à Limitação do Tratamento: é o direito a solicitar a restrição de processamento dos seus
dados pessoais limitando-o a determinadas finalidades. Isto permite que nos solicite a suspensão do
processamento dos dados pessoais a seu respeito se, por exemplo, você exigir que estabeleçamos a
sua precisão ou o motivo para o seu processamento.

• Direito à Portabilidade: este direito permite-lhe solicitar que lhe sejam entregues os dados
pessoais que lhe digam respeito, num formato estruturado, de uso corrente e leitura automática
para que os mesmos sejam transmitidos a outro responsável de tratamento desde que o
processamento de dados tenha sido implementado (i) através do (a) seu consentimento ou (b) de
um contacto connosco e (ii) através de meios automatizados.
Tenha em atenção que tal solicitação poderá limitar-se exclusivamente aos dados pessoais que nos
forneceu ou que temos em nosso poder num determinado momento.
Nos termos da legislação de proteção de dados em vigor, pode exercer os direitos de acesso,
retificação, apagamento, limitação, oposição e portabilidade, enviando-nos um e-mail para
assinaturas@deco.proteste.pt, ou uma carta dirigida a: DECO PROTESTE Editores, Lda., Av. Eng.º
Arantes e Oliveira, n.º 13, 1900-221 Lisboa.
Para lhe poder facultar a consulta dos seus dados pessoais, e tendo em vista evitar a entrega dos
seus dados a um terceiro não autorizado, a DECO PROTESTE poderá exigir prova da sua identificação
através da exibição do seu documento de identificação atualizado.
Iremos contactá-lo num prazo de 30 dias após a receção do seu pedido. Tenha em atenção que
poderemos não satisfazer o seu pedido na totalidade, caso exista da nossa parte um interesse
legítimo para o fazer (em cujo caso iremos informá-lo oportunamente) ou, conforme aplicável, tal
afete adversamente os direitos e liberdades de outros ou tal seja proibido por lei.
Por favor, encaminhe quaisquer questões sobre os seus dados pessoais utilizando os detalhes de
contacto fornecidos no final desta Política.
Não cobramos qualquer taxa para lhe conceder acesso aos seus dados pessoais ou para exercer
qualquer dos outros direitos acima descritos. Contudo, podemos cobrar uma taxa razoável caso o
seu pedido de acesso recorrente gere custos administrativos consideráveis.

8. Privacidade das crianças

A DECO PROTESTE incentiva os pais e tutores a assumir um papel ativo nas atividades online das
suas crianças.
A DECO PROTESTE não vende nem oferece os seus Serviços a crianças. Como tal, os nossos Serviços
foram concebidos para interação com utilizadores adultos. Não recolhemos intencionalmente dados
pessoais de crianças com idades inferiores a 18 anos. Caso você seja um dos pais ou responsável
legal de um menor com uma idade inferior a 18 anos e suspeitar que o menor nos divulgou dados
pessoais, entre em contacto connosco utilizando os detalhes de contacto fornecidos nesta Política.

9. Atualizações a esta Política
Reservamo-nos o direito de atualizar periodicamente esta Política para refletir quaisquer alterações
nos nossos Serviços ou para cumprir com as alterações nas nossas obrigações legais e/ou
regulamentares. Sempre que tais alterações da nossa Política sejam substanciais, iremos publicar a

versão revista sobre os Serviços, com uma data de revisão atualizada. Iremos igualmente notificá-lo
através de outros meios antes da entrada em vigor das alterações, por exemplo, enviando-lhe uma
notificação por e-mail. Ao continuar a usar os nossos Serviços trinta dias após a entrada em vigor de
tais revisões, você aceita e concorda com as revisões e está disposto a cumpri-las.

10. Destinatários dos dados pessoais

Subcontratantes
Com a exclusiva finalidade de lhe fornecer os Serviços, transferimos os seus dados pessoais para o
nosso processador de dados WORKIT SAS, localizado na União Europeia.
Terceiros
A DECO PROTESTE não transmite os seus dados a terceiros.

11. Contactos
Se tiver dúvidas sobre a nossa política de privacidade ou a utilização dos seus dados pessoais,
contacte-nos através dos meios:
• DECO PROTESTE Editores, Lda
• E-mail: assinaturas@deco.proteste.pt
• Telefone: 218 410 858 ou 808 200 145 (rede fixa)

12. Encarregado de Proteção de Dados e Reclamações
Para qualquer questão relacionada com o tratamento dos seus dados pessoais também pode
contactar o nosso encarregado da proteção de dados, enviando-nos um e-mail para
protecaodados@deco.proteste.pt.

Se considerar que os seus direitos sobre dados pessoais foram violados, tem o direito de apresentar
uma reclamação junto da: Comissão Nacional de Proteção de Dados, Av. D. Carlos I, 134 - 1.º, 1200651 Lisboa (https://www.cnpd.pt/).

