
 

Consentimento Passatempo 

 

Voe até ao Chile com a Latam e a Top Atlântico 

 
Este passatempo não é patrocinado ou administrado pelo Facebook.  
Toda informação tratada é fornecida à Top Atlântico e os dados serão apenas utilizados no 
âmbito da gestão deste passatempo e conforme o seu regulamento.  
 
Os seus dados pessoais serão tratados para as seguintes finalidades: gestão da sua participação 
neste passatempo e cumprimento das respetivas obrigações legais.  

Declaro que Li e Aceito o Regulamento deste passatempo e a Política de Privacidade disponível 
em https://www.topatlantico.pt/info/politica-de-privacidade  

Autorizo a Top Atlântico a utilizar os meus dados pessoais para o envio de newsletters com 
sugestões e promoções, através e-mail, SMS ou telefone.  

 

   Declaro ter conhecimento de que:  

− Os meus dados pessoais serão exclusivamente tratados para as finalidades acima indicadas 
pela Top Atlântico, na qualidade de responsável pelo tratamento, com sede na Av. Dom João II 
- Lote 1.16.1 - 9º Piso, 1990-083 Lisboa, e o NIPC 501061126.  

− De acordo com a legislação sobre Proteção de Dados Pessoais, posso exercer os meus direitos 
de acesso, retificação, apagamento, oposição, limitação e portabilidade, solicitando-o, por 
escrito, por e-mail para protecaodados@topatlantico.com ou por correio para a morada acima 
referida, devendo, em qualquer caso, comprovar a minha identidade e especificar o direito ou 
os direitos que pretendo exercer.  

− Tenho o direito de apresentar uma queixa à autoridade de controlo competente.  

− Tenho o direito de retirar o meu consentimento a qualquer momento e que a retirada do 
consentimento não compromete a licitude do tratamento efetuado com base no consentimento 
previamente dado.  

− Os meus dados pessoais serão conservados pelo período necessário ao cumprimento de 
obrigações legais. Relativamente à finalidade de gestão da sua participação neste passatempo, 
os meus dados serão conservados pelo período de 3 (três) anos. Relativamente à finalidade de 
envio de newsletters com sugestões e promoções (caso tenha consentido no tratamento dos 
meus dados pessoais para esta finalidade), os meus dados pessoais serão conservados pelo 
prazo de 3 (três) anos. 
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