Direito de informação relativo ao tratamento de dados pessoais efectuado nos torneios de
Golfe
Responsável pelo tratamento: Solverde - Sociedade de Investimentos Turísticos da Costa Verde,
S.A.
Sede: Rua 19, nº 85, 4500-256 Espinho
Telefone: +351 227 335 500
E-mail: solverde@solverde.pt
Contacto do encarregado da protecção de dados: epd@solverde.pt
Os dados que fornece ao Grupo Solverde serã o exclusivamente utilizados para as seguintes
finalidades:


Gestã o dos Torneios de Golfe – para podermos organizar o torneio de golfe em que
participa, necessitamos de alguns dados bá sicos de identificaçã o, no caso o seu nome e o
seu contacto telefó nico;



Divulgaçã o de torneios da Solverde em meios de comunicaçã o social – o Torneio terá a
cobertura de diversos meios de comunicaçã o social;



Divulgaçã o de torneios da Solverde e seus parceiros – a Solverde e os seus parceiros de
promoçã o dos torneios de golfe (se existirem) publicitam estes eventos em diversas
plataformas, como os seus sites ou pá ginas de redes sociais. Nessa promoçã o sã o
utilizadas imagens captadas durante os torneios, sendo esses os ú nicos dados pessoais
que utilizamos.



Envio de Publicidade e Marketing aos jogadores inscritos no torneio.

Os fundamentos de licitude que presidem à quelas finalidades sã o os seguintes:










Tratando-se da finalidade de Gestão dos Torneios de Golfe, os dados pessoais serã o
tratados com base na execuçã o de um contrato, tal como decorre da alínea b), do artigo
6.o do RGPD.
Tratando-se da Captação de Fotografias e Vídeos do Torneio para arquivo histó rico e
oferta de recordaçõ es aos jogadores, o tratamento de dados pessoais baseia-se no
interesse legítimo do responsá vel pelo tratamento, no sentido da alínea f), do n.o 1 do
artigo 6.o do RGPD;
Tratando-se da finalidade de Envio de Publicidade e Marketing aos Jogadores, o
tratamento de dados pessoais baseia-se no interesse legítimo da Solverde, conforme a
alínea f), do n.o 1 do artigo 6.o do RGPD;
A utilizaçã o das imagens recolhidas para Divulgação de Torneios nas Plataformas
Digitais da Solverde, é efectuada com base no seu consentimento, no sentido do
previsto na alínea a) do n.o 1 do artigo 6.o do RGPD.
Terã o acesso aos dados pessoais relacionados com a Gestã o do Torneio, concretamente,
todos aqueles necessá rios à inscriçã o no Torneio, o Grupo Solverde e os clubes onde sã o
organizados os torneios, enquanto Responsá veis Conjuntos pelo Tratamento, tendo
ambos apenas acesso aos dados estritamente necessá rios, ressalvando a possível
existê ncia de obrigaçõ es legais.
Terã o acesso aos dados pessoais relacionados com o envio de Publicidade e Marketing
aos jogadores a Solverde, enquanto Responsá vel pelo Tratamento e os seus
subcontratantes na medida do estritamente necessá rio.
Terã o acesso aos dados pessoais relacionados com a utilizaçã o das imagens captadas
para divulgaçã o nos vá rios meios, a Solverde enquanto Responsá vel pelo Tratamento e
os seus subcontratantes na medida do estritamente necessá rio.








Os dados fornecidos para a finalidade de Gestã o dos Torneios de Golfe, serã o mantidos
pelo prazo de um ano a contar da sua recolha sem prejuízo dos dados serem
conservados por um período mais alargado para fins de arquivo histó rico;
As imagens recolhidas com base no interesse legítimo serã o conservadas para arquivo
histó rico da Solverde;
Os dados fornecidos para a finalidade de envio de publicidade e marketing serã o
mantidos pelo prazo de um ano apó s a ú ltima interacçã o do Titular dos Dados com o
Grupo Solverde;
As imagens e vídeos dos torneios publicadas nas redes sociais onde a Solverde detenha
pá ginas oficiais serã o mantidas online por um ano apó s a ú ltima interacçã o do Titular
dos Dados com o Grupo Solverde, sendo posteriormente eliminadas. O prazo de
eliminaçã o da informaçã o por parte da rede social deverá ser consultado nas pá ginas
infra indicadas;
Para efeitos fiscais, os dados serã o mantidos pelo prazo de dez anos a partir da compra
do serviço, tal como decorre do artigo 19.o, n.o 1 do Decreto Lei n.o 28/2019 de 15 de
fevereiro. (se aplicá vel).

Serã o Responsá veis Conjuntos pelo Tratamento, as redes sociais nas quais sã o partilhados dados
pessoais, incluindo imagens, dos jogadores participantes no torneio, na medida em que as
empresas detentoras das redes sociais determinam, a título principal, as finalidades e os meios de
tratamento desses dados e a Solverde que, atravé s da sua acçã o de parametrizaçã o, participa na
determinaçã o das finalidades e dos meios do tratamento dos dados pessoais dos visitantes da sua
pá gina de fã s, definindo, ademais, os conteú dos (como é o caso das imagens) que nela insere. O
direito de informaçã o das redes sociais utilizadas podem ser consultados nos links colocados
infra:
Facebook: https://pt-pt.facebook.com/privacy/explanation
Instagram: https://help.instagram.com/519522125107875?fbclid=IwAR229fIvqybVRxLxdrp6e
0JSR2zZzAojwfKAC1ojrRgRN6NzmWLzak07z5w
O Titular dos Dados pode, a todo o tempo, exigir ao responsá vel pelo tratamento o acesso aos
dados pessoais que lhe digam respeito, bem como a sua rectificaçã o ou o seu apagamento, a
limitaçã o do tratamento, e o direito à portabilidade dos dados (salvo se se aplicar alguma das
restriçõ es previstas no Regulamento 679/2016).
O Titular dos Dados tem o direito de retirar o seu consentimento a qualquer momento, sem que
tal comprometa a licitude do tratamento até aí efectuado.
O Titular dos Dados tem o direito de se opor ao tratamento de dados a qualquer momento, sem
que tal comprometa a licitude do tratamento até aí efectuado.
O Titular dos Dados tem o direito de apresentar queixa junto da Autoridade de Controlo, ou seja, à
Comissã o Nacional de Protecçã o de Dados.

