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Declaração de Consentimento – Regulamento Geral de Proteção de Dados 
 

Desde o dia 25 de Maio de 2018 que é aplicável em todos os países da União Europeia, uma nova 

legislação sobre a proteção de dados: o Regulamento Geral da Proteção de Dados (RGPD). 

 

A marca Império das Festas, tem como objetivo principal garantir que a privacidade de dados é a base 

para as relações comerciais de confiança, entre a nossa empresa e os nossos clientes. Portanto, levamos 

muito a sério a sua privacidade sempre que desenvolvemos a atividade em qualquer canal de venda, seja 

nas nossas instalações ou na plataforma online. Este Aviso de Privacidade de Dados explica-lhe a forma 

como recolhemos e tratamos os seus Dados Pessoais. 

 

Tratamento de Dados Pessoais 

 

A recolha de dados é feita de modo voluntário e pode ser efetuada de várias maneiras: presencialmente 

nas nossas instalações, quando nos enviam um email ou através do formulário no nosso site de vendas 

online.  

 

Os dados solicitados são: nome completo, morada de faturação, morada de envio da mercadoria, número 

de contribuinte, número de telemóvel, email de contacto e área de interesse. Após a recolha dos seus 

dados pessoais, estes são guardados de forma segura.  

 

A marca Império das Festas, assegura que os dados pessoais não serão divulgados a terceiros sem o 

conhecimento ou consentimento prévio, de forma legalmente exigível. A transmissão dos seus dados 

será sempre salvaguardada pelo cumprimento da Lei da Proteção de Dados Pessoais através de 

disposições contratuais ou outros meios que permitam que o terceiro utilize os dados somente para a 

finalidade indicada e em conformidade com a atual política aqui descrita. Internamente, serão adotadas 

medidas para garantir que os nossos colaboradores com acesso a dados pessoais recebam formação 

adequada ao tratamento e processamento dos mesmos. Os colaboradores que não cumprirem a política 

serão responsabilizados e objeto de procedimento disciplinar.  
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Os dados recolhidos serão utlizados na elaboração de documentos emitidos pelo sistema de faturação 

certificado, nomeadamente: orçamentos, guias de transporte, faturas (entre outros) e em algumas 

campanhas de marketing, nomeadamente promoções, campanhas de baixa de preços dos nossos artigos. 

Todos os dados fornecidos pelos clientes, serão guardados pelo período necessário, que corresponde ao 

prazo de existência da conta de cliente. Quando o cliente acionar o cancelamento da conta de cliente, 

esta passa a ficar inativa e os seus dados pessoais serão apagados definitivamente, com ressalva dos 

dados necessários ao cumprimento de obrigações legais que serão arquivados em base de dados própria 

para tal efeito e pelo tempo absolutamente necessário. 

 

Após acionado o cancelamento da sua conta, caso pretenda fazer nova encomenda no site IMPERIO 

DAS FESTAS, o cliente deverá proceder a um novo registo inicial, ficando sujeito aos termos e 

condições em vigor à data do mesmo. 

 

Quando efetuar uma compra no site, serão solicitados também os dados relativos à morada de entrega e 

aos detalhes de pagamento, de forma a garantir a maior eficácia possível e o cumprimento dos prazos de 

entrega por parte das diversas transportadoras devidamente legalizadas para o efeito, onde também elas 

cumprem a nova proteção de dados. 

 

Direito de retificação ou eliminação dos dados pessoais de cliente 

 

Caso pretenda exercer o direito à retificação de dados, o cliente deverá enviar um pedido por escrito, 

identificando os dados anteriores e os novos dados a modificar, através de e-mail enviado 

para geral@imperiodasfestas.com, para o responsável pelo tratamento dos dados. Poderá efetuar o 

mesmo procedimento, caso pretenda exercer o seu direito à eliminação dos seus dados pessoais. 

 

Todas as irregularidades ou situações de incumprimento e quaisquer restrições de segurança no 

tratamento dos dados pessoais devem ser transmitidas ao Encarregado de Proteção de Dados da marca  

Imperio das Festas, através de envio de e-mail: geral@imperiodasfestas.com. Também poderá 

apresentar pedidos de esclarecimentos à Comissão Nacional de Proteção de Dados (CNPD), por escrito, 

através da morada Rua de São Bento, n.º 148, 3º, 1200-821 Lisboa ou e-mail geral@cnpd.pt, ou 

utilizando os contatos Tel.: 351 213928400 | Fax: +351 213976832. 
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Perante o exposto anteriormente, convidamo-lo a participar na nossa campanha de validação de dados 

pessoais, com vista à receção de divulgação das políticas desenvolvidas por esta Direção-Geral. Nesse 

sentido, pode alterar as suas preferências de contacto no formulário abaixo. 

 

Declaração de Consentimento 

 

Declaro para os efeitos previstos no disposto no artigo 7º do Regulamento Geral de Proteção de Dados 

(EU) 2016/679 do Parlamento Europeu e do Conselho de 27 de abril (RGPD) prestar, por este meio, o 

meu consentimento para o tratamento dos meus dados pessoais à marca Império das Festas, utilize os 

meus dados pessoais, nomeadamente e-mail e contacto telefónico para envio de faturação, promoções, 

informações e campanhas de marketing, não podendo disponibilizar os dados a entidades terceiras. 

 

Dá o seu consentimento para que os seus dados sejam tratados no âmbito desta finalidade? 

SIM                      NÃO 

 

Se sim, preencha o formulário e devolva rubricado nas primeiras folhas e assinado na última para o email 

geral@imperiodasfestas.com. 

 

Nome da Empresa / n.º Cliente  

Nome da Pessoa de contato  

N.º de Contribuinte  

Morada Fiscal, País  

  

Morada de Entrega, País  

  

Telefone de contacto  

Email  

 

 

Data:____/____/____   Assinatura:____________________________________ 


