DIREITO DE INFORMAÇÃO

Antes de nos facultar os seus dados pessoais e os do seu representado/menor, a Modelo
Continente Hipermercados, S.A. (doravante designada por “Modelo Continente”), gostaria de
lhe dar algumas informações importantes, em relação ao tratamento dos mesmos.
A Modelo Continente, para a finalidade de processamento do Passatempo “Mundo da Popota”,
nomeadamente, para a submissão das participações e para atribuição/entrega dos prémios
inerentes ao mesmo irá solicitar-lhe os seguintes dados: nome do representante legal, email
do representante legal, número do Cartão Continente, nome do menor e data de nascimento
do menor.
O fundamento jurídico/base de licitude para a recolha dos dados será o seu consentimento.
O responsável pelo tratamento dos seus dados pessoais é a Modelo Continente Hipermercados,
S.A., com sede na Rua João Mendonça n.º 505, união de freguesias de São Mamede de Infesta
e Senhora da Hora, 4464-503 Matosinhos, com o capital social de 79.360.000,00 €,
matriculada na Conservatória do Registo Comercial do Porto, sob o número de identificação
de pessoa coletiva 502 011 475. A Modelo Continente poderá contratar subcontratantes para o
tratamento dos dados, obrigando-se a cumprir com as medidas de segurança necessárias.
Caso necessite de entrar em contacto com a Modelo Continente poderá fazê-lo através do
seguinte email apoiocliente@continente.pt ou por carta para a Rua João Mendonça, n.º 505,
4464-503 Matosinhos.
Caso necessite de entrar em contacto com o Encarregado de Proteção de Dados (Data
Protection Officer), poderá fazê-lo através do seguinte email: dpo@sonaemc.com.
A Modelo Continente apenas conservará os dados pessoais durante o período de 3 (três) mês
após o termo do Passatempo que ocorrerá no dia 09 de dezembro de 2018.
Como titular dos dados pessoais, poderá exercer, a qualquer altura, os seguintes direitos:
direito de acesso, direito de retificação, direito de apagamento, direito de limitação do
tratamento, direito de portabilidade, direito de oposição ao tratamento e direito de retirar o
consentimento, mediante envio de mail para dadospessoais@sonaemc.com.
Caso necessite, poderá, ainda, apresentar reclamação junto da Comissão Nacional de
Proteção de Dados (CNPD).
Para mais esclarecimentos, poderá consultar a nossa Política de Privacidade disponível aqui.

