POLÍTICA DE PRIVACIDADE E PROTEÇÃO DE DADOS PESSOAIS
ENQUADRAMENTO
A Planos100Fronteiras Unip, Lda. com sede na Av. Álvaro Pais nº14 2 1600-007 Lisboa, NIPC: 516104519, possui procedimentos
alicerçados numa política de proteção de dados pessoais que se encontra estabelecida de acordo com o regulamento da EU
nº679/2016, do Parlamento Europeu e do Conselho de 27 de Abril de 2016, relativo à proteção das pessoas singulares no que diz
respeito ao tratamento de dados pessoais e à livre circulação desses dados.

ÂMBITO
A proteção da privacidade e dos dados pessoais é uma prioridade para a Planos100Fronteiras Unip, Lda. que reconhece a importância
de proteger e salvaguardar qualquer dado pessoal, independentemente da sua natureza. Por essa razão, a Planos100Fronteiras Unip,
Lda. implementou um conjunto de ferramentas de controlo e procedimentos específicos para a gestão e proteção de dados,
assumindo assim um compromisso de garantia de segurança e confidencialidade exigido pelo enquadramento legal relativo aos dados
pessoais de todas as partes interessadas, na qual se insere a presente política.

RESPONSÁVEL PELO TRATAMENTO
A Planos100Fronteiras Unip, Lda enquanto responsável pelo tratamento de dados pessoais:
• Assegura que o mesmo é efetuado apenas no âmbito das finalidades para as quais os mesmos foram recolhidos ou para finalidades
compatíveis com aquelas;
• Trata apenas os dados pessoais mínimos, necessários e suficientes para a finalidade em causa;
• Não procede a qualquer transmissão de dados pessoais para fins comerciais ou de publicidade.

FINALIDADES
Os dados pessoais do cliente são recolhidos de forma lícita, leal e transparente e tratados ao abrigo deste regulamento para os fins
estritamente necessários à persecução da actividade de intermediação de crédito, mediação de seguros e consultoria financeira.
Desta forma o cliente reconhece e aceita que o acesso aos dados pessoais é imprescindível à realização deste serviço, declarando de
forma expressa, livre e informada que autoriza a recolha e tratamento dos seus dados pela Planos100Fronteiras, Unip Lda com as
seguintes finalidades:
▪

Gestão Administrativa;

▪

Contratualização e/ou alteração de contratos de crédito e seguros;

▪

Prestação de serviços de consultoria.
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DESTINATÁRIOS
Os dados pessoais recolhidos e tratados pela Planos100Fronteiras Unip, Lda têm como destinatários:
- As entidades bancárias e instituições financeiras;
- Entidades Seguradoras.

DIREITOS
Os titulares dos DP podem aceder, retificar, cancelar, opor-se ao tratamento dos seus dados pessoais ou exercer outro direito do
titular expresso no Regulamento. No caso dos dados pessoais serem tratados com base num consentimento, o titular tem o direito
de retirar o consentimento quando assim o desejar. Para tal deve enviar um e-mail para geral@planos100.pt.

O titular pode reclamar junto da CNPD em www.cnpd.pt.

PRAZO DE CONSERVAÇÃO
Os dados pessoais são conservados pelo período estritamente necessário ao tratamento, de acordo com a finalidade respetiva e,
quando aplicável, com base no cumprimento de obrigação contratual ou legal.

Lisboa, 25 de setembro de 2020
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