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AVISO LEGAL DE PROTEÇÃO DE DADOS
Os dados pessoais facultados com o preenchimento da autorização que remetem para este AVISO são da responsabilida-
de da TAILORMADE MEDIA UNIPESSOAL, LDA (doravante designada por “TAILORMADE”), NIPC 509100210, sediada na Av. 
António Augusto Aguiar, n.º 148, 5.º-A 1050-021 Lisboa, Portugal, conjuntamente com a BURDA INTERNATIONAL HOLDING 
GMBH (“BURDA”), NIPC 980506697, sediada em Hubert-Burda-Platz 1 Offenburg, 77652, Alemanha, ambas na qualidade de 
responsáveis pelo tratamento de dados pessoais, e designadas no seu conjunto por “empresas”.

A TAILORMADE recorre aos serviços da “COMPUWORKS”, subcontratada como responsável de IT para gerir os seus servido-
res e bases de dados ali alojadas e de onde constam os seus dados pessoais fornecidos nos termos deste AVISO. Contactos:

- COMPUWORKS- INFORMÁTICA 360º, Passeio das Musas, Nº38 – Loja 6, 1990-171 Parque das Nações – Lisboa; (+351) 21 
313 86 03; (+351) 96 124 40 75; geral@compuworks.pt; https://www.compuworks.pt/

SOBRE O PROCESSAMENTO DOS DADOS PESSOAIS

Com o envio do e-mail e com a indicação da morada, contacto e nome está a ceder voluntariamente os seus dados pessoais 
para se habilitar a ser vencedor no passatempo publicitado. O e-mail e o envio de uma fotografia com a peça costurada é condi-
ção à participação no passatempo e tem como finalidade a execução do mesmo.

O período de processamento associado aos mesmos é definido pela soma do tempo de execução do passatempo e até que 
o titular dos dados pretenda findar o tratamento dos seus dados nos termos deste AVISO, findo momento em que estes serão 
automaticamente removidos das nossas bases de dados se diferente solução não resultar de legislação aplicável e/ou do con-
trato. Portanto, não obstante as exigências legais associadas a períodos obrigatórios de tratamento de dados (mormente, rela-
tivamente aos dados processados para efeitos de faturação) e os prazos legais e/ou contratuais relativos a defesa dos direitos 
das partes.

DADOS PESSOAIS RECOLHIDOS PARA EFEITOS ESTATÍSTICOS E PUBLICITÁRIOS:

Os dados recolhidos poderão ser usados para fins estatísticos e publicitários para a identificação de um público-alvo de consu-
midores. Este tratamento feito pela E-GOI (https://www.e-goi.pt/) poderá ser automatizado, durará enquanto vigorar a subscri-
ção da newsletter e até que se oponha ao mesmo. 

DIREITOS ASSOCIADOS AOS DADOS PESSOAIS PROCESSADOS

Sem prejuízo dos dados que eventualmente se tornem de conhecimento público, mormente os necessários ao anúncio dos 
vencedores, a qualquer momento pode solicitar o acesso aos seus dados, sua retificação ou apagamento, relativamente a todos 
ou alguns dos dados processados, requerer a portabilidade dos dados para outra entidade, bem como opor-se ao uso dos seus 
dados pessoais quando processados automaticamente, dirigidos ou não à criação de perfis para identificação de um público-al-
vo, desde logo enviando um e-mail para gdpr@tailormade.pt. Sempre que lhe seja possível, identifique o assunto como sendo 
relativo a matéria de proteção de dados pessoais e, em concreto, a pretensão. 

http://www.tailormade.pt/GDPR/autorizacao_burdalovers.pdf
https://www.compuworks.pt/
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TUTELA DOS SEUS DIREITOS

O presente AVISO visa propósitos essencialmente informativos, não invalidando que, caso se sinta prejudicado nos seus direi-
tos, se socorra dos meios adequados à sua tutela, apresentando reclamações à Autoridade Supervisora pública competente, 
recorrendo às vias judiciais ou, ainda, tentando a resolução da sua situação diretamente junto da TAILORMADE, por exemplo, 
enviando um e-mail para gdpr@tailormade.pt. Os dados facultados aquando as reclamações, serão processados enquanto 

durar a correspondência, e pelo tempo necessário à resolução do conflito apresentado.

MAIS INFORMAÇÕES?

Poderá solicitar as informações que considere necessárias relativamente ao processamento e tratamento dos mesmos, 
advertindo-se que será aplicado o pagamento de uma taxa no caso de pedidos infundados ou excessivos. Poderá fazê-lo 
enviando um e-mail para gdpr@tailormade.pt ou ligando para (+351) 210 994 712.

Para o efeito, poderão ser-lhe exigidos elementos que comprovem a qualidade de titular dos dados pessoais que pretende exer-
cer os seus direitos (a título de exemplo, poderá ser solicitado o nome próprio, apelido e cópia assinada de documento de iden-
tificação).

Poderá também contactar diretamente o nosso Encarregado de Proteção de Dados: 
ANA HIERRO, R. Fernandes Tomás, 794, 1.º e 3.º, 4000-213 Porto; (+351) 220 995 423;  
info@hedadpo.pt; https://www.hedadpo.pt/ 


