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DATA PRIVACY INFORMATION
• CLIENTES E MARKETING

De acordo com o art. 13 e 14 RGPD, somos obrigados a informar nossos clientes sobre 
os dados pessoais que processamos deles.

Responsáveis conjuntos pelo tratamento:
HIRSCH Braceletes Portugal Unipessoal Lda   HIRSCH Armbänder GmbH
Avenida da Liberdade nº 38, 2º piso    Hirschstrasse 5
P-1269-039 Lisboa      A- 9020 Klagenfurt am Wörthersee
privacy@hirschag.com    privacy@hirschag.com 

Não é nombrado nenhum encarregado da proteção de dados, pois isso não é legal-
mente exigido.
 
Pulseiras HIRSCH Portugal, Unipessoal Lda. e a HIRSCH Armbänder GmbH  assinaram 
um Contrato como Responsáveis conjuntos pelo tratamento de acordo com o art. 
26 RGPD.

Finalidade do processamento de dados: Os dados pessoais fornecidos por você são 
necessários para o cumprimento do contrato ou para a execução de medidas pré-
contratuais. Sem esses dados, não podemos concluir ou cumprir o contrato com você.

Base jurídica para o processamento dos dados: medidas contratuais / pré-contratuais

Categorias de destinatários de dados pessoais:
- empresas HIRSCH
- Agentes
- Bancos
- Tribunais, autoridades administrativas, outras autoridades, administração fiscal
- Companhias de seguros
- Consultores fiscais, auditores, advogados
- Agências de crédito
- Empresas de cobrança de dívidas, delegados da Câmara de Comércio austríaca
- Provedor de serviços de TI

Coleta de dados de terceiros:
Categorias de dados adicionais são coletadas de terceiros: dados de crédito
Origem dos dados: agências de crédito (por exemplo, KSV1870, Creditreform, 
Bisnode, CRIF)

Transmissão para destinatários em países terceiros: 
os dados pessoais dos clientes não são normalmente transmitidos aos destinatários 
em países terceiros. As transferências para países terceiros são feitas apenas se o 
cliente concordar expressamente com a transmissão dos dados e apenas na medida 
do necessário.

Para este processamento de dados, usamos subcontratantes, com os quais concluí-
mos um contrato correspondente para proteger seus dados.

Períodos de eliminação:
Os dados do cliente são mantidos até 10 anos após o último contato.

Seus direitos:
Em princípio, você tem os direitos de informação, correção, exclusão, restrição, porta-
bilidade de dados, revogação e objeção. Se você acredita que o processamento de 
seus dados viola a lei de proteção de dados ou se suas reivindicações de proteção 
de dados foram violadas de alguma forma, você pode reclamar com a autoridade de 
supervisão apropriada.

INFORMAÇÕES ADICIONAIS SOBRE PROTEÇÃO DE DADOS NO 
ÂMBITO DAS ACTIVIDADES DE MARKETING
Objetivo: Atividades de marketing, incluindo envio de newsletters

Base Jurídica:
Marketing em geral: interesse legítimo
O interesse legítimo é o interesse da empresa em estabelecer um negócio e intensifi-
car o relacionamento comercial com clientes existentes e potenciais.

Boletim de Notícias:
Clientes existentes: interesse legítimo em informar os clientes sobre novos produtos 
ou mudanças na gama de produtos; intensificando o relacionamento com o cliente

Clientes potenciais: consentimento prévio

Coleta de dados de terceiros:
As seguintes categorias de dados são coletadas de terceiros: dados mestre e detalhes 
de contato de clientes em potencial
Origem dos dados: informações publicamente disponíveis (como a internet), em al-
guns países também abordam as compras na lista

Seus dados geralmente não são transmitidos para destinatários em terceiros países 
para fins de marketing.

Períodos de eliminação:
Os dados processados exclusivamente para fins de marketing e que não representam 
dados do cliente serão excluídos após cinco anos.

Seus direitos:
Em princípio, você tem os direitos de informação, correção, exclusão, restrição, porta-
bilidade de dados, revogação e objeção.
Você pode objetar a qualquer momento para receber nossa newsletter: 
HIRSCH.Bracelets@hirschag.com 
Se você acredita que o processamento de seus dados viola a lei de proteção de dados 
ou se suas reivindicações de proteção de dados foram violadas de alguma forma, você 
pode reclamar com a autoridade de supervisão apropriada.

• OUTROS CONTACTOS COMERCIAIS, PARCEIROS DE 
  CONTRATOS E FORNECEDORES DE SERVIÇOS

De acordo com o art. 13 e 14 RGPD, somos obrigados a informá-lo sobre os dados 
pessoais que processamos de você.

Responsável pelo tratamento:
HIRSCH Braceletes Portugal Unipessoal Lda.
Avª da Liberdade nº 38, 2º piso
P-1269-039 Lisboa
info.portugal@hirschag.com

Não é nomeado nenhum encarregado da proteção de dados, pois isso não é legal-
mente exigido.

Finalidade do processamento de dados:
As informações que você fornecer são necessárias para cumprir o contrato ou para 
executar ações pré-contratuais ou é de interesse legítimo da Empresa processar essas 
informações.

Base jurídica para o processamento dos dados:
Negociação de contrato / contrato
Interesse legítimo

Categorias de destinatários de dados pessoais:
- empresas HIRSCH
- tribunais, autoridades administrativas, outras autoridades, administração fiscal
- companhias de seguros
- consultores fiscais, auditores, advogados

Transmissão para destinatários em países terceiros:  
os dados pessoais não são normalmente transmitidos aos destinatários em países 
terceiros. As transferências para países terceiros só serão feitas se você concordar 
expressamente com a transmissão dos dados e apenas na medida do necessário.

Períodos de eliminação:
Os dados pessoais só serão armazenados por nós enquanto o propósito do uso o exi-
gir ou formos legalmente obrigados a armazená-los. Em seguida, excluímos os dados.

Seus direitos:
Em princípio, você tem os direitos de informação, correção, exclusão, restrição, porta-
bilidade de dados, revogação e objeção. Se você acredita que o processamento de 
seus dados viola a lei de proteção de dados ou se suas reivindicações de proteção 
de dados foram violadas de alguma forma, você pode reclamar com a autoridade de 
supervisão apropriada.


