POLÍTICA DE PRIVACIDADE
Sunny Delight
“Promoção Sunny Delight Cinema 2018”

Este site pertence a “SCHWEPPES, S.A..” (doravante Sunny Delight) com sede no Paseo de la
Castellana, 202, 28046 Madrid com o NIPC: A-28075976
Este documento de Politica de Privacidade tem por objetivo informar sobre as práticas adotadas
pela Sunny Delight em relação à recolha, tratamento comunicação da informação que sejam
facultadas através deste Sitio web, em conformidade com a Lei 67/98, de 26 de Outubro.

Consentimento.
Ao utilizar este Sitio web aceita os termos e condições desta nossa Política de Privacidade.
Sempre que envie os dados de nome, apelidos, CC/BI, email e morada para proceder ao seu
registo na “Promoção Sunny Delight Cinema 2018”, (a partir de agora, “Promoção”), aceita e,
consequentemente dá o seu consentimento expresso de forma livre e inequívoca, para que
esses dados sejam objeto de recolha, tratamento e comunicação de acordo com a presente
Política de Privacidade.

Proteção de Dados.
Em conformidade com o disposto na Lei de Proteção de Dados de Carácter Pessoal e a sua
normativa de desenvolvimento, Sunny Delight, informa a todos os Participantes desta Promoção
que facilitem ou venham a facilitar os seus dados pessoais, que estes serão agregados a um
ficheiro automatizado propriedade da Sunny Delight, que se encontra devidamente inscrito na
Comissão Portuguesa de Proteção de Dados (CNPD) e do qual tem acesso a 014 Media Portugal
na sua condição de Responsável pelo tratamento e gestão da Promoção Sunny Delight Cinema
2018.
Os Participantes na Promoção aceitam expressamente de forma livre e inequívoca que os seus
dados pessoais sejam tratados com a finalidade de gerir e realizar o seguimento da sua
participação nesta Promoção; assim como de gerir transações ou qualquer tipo de
pedido/solicitação que seja realizado pelo Participante através de qualquer das formas de
contacto que se ponham à sua disposição.
Veja os Termos E Condições desta Promoção para informação adicional. Os seus dados pessoais
não serão cedidos em nenhum caso a empresas terceiras e no caso de cedência será solicitada
autorização prévia com consentimento expresso, informado e inequívoco por parte dos titulares
dos dados.
Todos os dados solicitados através deste site são obrigatórios, pois são necessários para a
apresentação de um serviço de qualidade ao participante. No caso da não disponibilização dos
dados, a Sunny Delight não garante que a informação e serviços prestados sejam os mais
ajustados às necessidades do participante.

A Sunny Delight garante em todo o caso ao Participante, o exercício de direito de acesso,
retificação, cancelamento e oposição, nos termos dispostos na legislação vigente. Em
conformidade com o disposto na Lei 67/98, de 26 de Outubro (“Lei 67/98”) poderá exercer os
seus direitos ARCO remetendo um pedido expresso para a Schwepps S.A. na morada: Paseo de
la Castellana, 202, 28046 Madrid ou para o email ajuda@cinemasunnydelight.com
Este site, adotou todas as medidas técnicas e organizativas necessárias para proteger a
informação pessoal transmitida e para evitar a sua perda / má utilização / alteração / destruição
/ acesso por pessoa não autorizadas. Não entanto, relembramos que nenhuma transmissão por
internet e 100% segura e é suscetível a erros.
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