
Política de Privacidade 
 
 
Bayer Portugal, Lda. (doravante “nós”, “nossos(as)”), na qualidade de 
responsável pelo tratamento dos seus dados pessoais, pretende fornecer-lhe 
informação relativamente à forma como tratamos os seus dados pessoais. 
 
Finalidade do tratamento e categoria de dados pessoais 
Trataremos os seguintes dados pessoais para a(s) seguinte(s) finalidade(s): 
- Passatempo Movember: entrega do prémio ao vencedor 
 
Tratamento sub-contratado  
Para o tratamento dos seus dados pessoais, iremos de forma limitada utilizar 
prestadores de serviços especializados os quais irão actuar como nossos sub-
contratantes. Esses prestadores de serviços são criteriosamente selecionados e 
monitorizados regularmente por nós. De acordo com os respetivos contratos 
de tratamento de dados, os prestadores de serviços tratarão apenas os seus 
dados pessoais de acordo com as nossas instruções.  

 
Prazo de conservação 
Os dados pessoais dos Participantes serão mantidos pelo prazo de 6 (seis) 
meses após ser anunciado o vencedor do Passatempo; sendo que os dados 
pessoais do vencedor do Passatempo serão mantidos pelo prazo de 12 (doze) 
meses após a entrega do prémio, sem prejuízo de se manterem por prazo 
superior para efeitos de cumprimento de obrigações legais, nomeadamente 
fiscais. 
 
Fundamento jurídico para o tratamento dos seus dados pessoais 

Finalidade Fundamento 
jurídico Explicação 

É necessário 
o 
fornecimento 
de dados 
pessoais 

Consequência 
se não 
fornecer os 
dados 
pessoais 

Passatempo 
Movember: 
entrega do 
prémio ao 
vencedor 

Art. 6(1)(a) 
General Data 
Protection 
Regulation 

O participante 
dá 
consentimento 
de utilizarmos 
os seus dados 
pessoais para 
um motivo 
específico 
(entrega de 
prémio ao 
vencedor) 
 

Sim Não nos será 
possível 
proceder à 
entrega do 
prémio 
 



 
Informação relativa aos seus direitos 
De acordo com a lei de proteção de dados, são-lhe assegurados os seguintes 
direitos: 
 

a. Cumpridos os requisitos aplicáveis e não se verificando a aplicabilidade 
de nenhuma exceção, assistem-lhe os seguintes direitos quanto aos seus 
dados pessoais e/ou ao tratamento destes: informação, acesso, 
retificação, apagamento, limitação, oposição e portabilidade; 

b. Quando e se o tratamento dos seus dados pessoais tenha como 
fundamento de licitude o seu consentimento, assiste-lhe o direito de 
retirar o consentimento prestado; 

c. Direito a apresentar reclamação junto da autoridade de proteção de 
dados – CNPD – Comissão Nacional de Proteção de Dados 
(www.cnpd.pt).  

 
Se desejar exercer os seus direitos, envie por favor o seu pedido para Bayer 
Portugal, Lda. Dept. Legal & Corporate Affairs, Rua Quinta do Pinheiro, 5 – 
2794-003 Carnaxide, Portugal através deste link: 
https://www.bayer.com/pt/pt/contactar-data-privacy-manager 
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