ANEXO AO REGULAMENTO DO CONCURSO

A Algar - Valorização e Tratamento de Resíduos Sólidos, S.A. (doravante, designada
por Algar) compromete-se a proteger a sua privacidade.
Esta Política de Privacidade aplica-se ao concurso #Recicla+ #2KgporPortugal
(doravante, designado por concurso), levado a cabo pela Algar na página de
Facebook (
), na Aplicação
disponibilizada nessa página de Facebook para o efeito (doravante, designada por
Aplicação), nos termos constantes do Regulamento do concurso, bem como às
operações de recolha, tratamento e utilização de dados pessoais realizadas no âmbito
do mesmo concurso e visa:
Delimitar o tipo de informação recolhida pela Algar na Aplicação e o modo como
é utilizada e protegida; e
Explicar as escolhas que poderá tomar relativamente ao modo como a sua
informação é recolhida e utilizada.
O Disposto no Regulamento do concurso prevalece sobre o estabelecido nesta
Política de Privacidade.
a) Aceitação desta Política de Privacidade
Só poderão participar no concurso as pessoas que aceitem esta Política de
Privacidade e que declarem expressamente que autorizam a Algar a recolher, tratar
e usar os seus dados pessoais. Esta declaração deve ser feita expressamente,
assinalando-o numa caixa de texto para esse fim, disponibilizada pela Aplicação, da
qual resulte inequivocamente tal aceitação. Essa caixa de texto deverá permitir ao
utilizador declarar que leu, percebeu e aceita a presente Política de Privacidade, bem
como o Regulamento do concurso e que autoriza, para os fins indicados no
Regulamento e na Política de Privacidade, a recolha, tratamento e utilização dos seus
dados pessoais.
b) Informação Recolhida
Para efeitos desta Política de Privacidade, "Informação Pessoal” significa qualquer
informação que esteja conexa com a sua identidade tais como o seu nome e endereço
de e-mail. A Aplicação poderá recolher uma parte ou a totalidade deste tipo de
Informação Pessoal através de um formulário de registo.

A Aplicação poderá exigir o registo e a divulgação de informação particular para que
possa participar em jogos e outras atividades da mesma. Para aceder à Aplicação
terá que autorizar o acesso e arquivamento dos seus dados pessoais registados no
Facebook, nomeadamente, nome e apelido e endereço de e-mail. A Algar não
recolherá qualquer Informação Pessoal na sequência das suas visitas à Aplicação, a
não ser a fornecida voluntariamente e não lhe será exigida mais informação do que a
necessária para participar nas atividades da Aplicação. A Algar também não recolhe
informação financeira ou outros dados sensíveis sobre os utilizadores.
Sempre que o utilizador fornece Informação Pessoal está a autorizar a Algar a utilizar
essa informação de acordo com os termos desta Política de Privacidade.
A utilização da Aplicação poderá originar a publicação de mensagens ou informações
na página de perfil do utilizador no Facebook.
A Aplicação poderá igualmente recolher Informação Pessoal de terceiros através de
si (p.ex., o Website poderá permitir-lhe que envie um e-mail ou mensagem a um
amigo), desde que esses terceiros tenham já autorizado a Algar a fazer a recolha,
tratamento e uso dos seus próprios dados pessoais.
Por favor note que a Algar utiliza tal informação apenas para o fim de participação
nas atividades da mesma e para registo na base de dados de divulgação da
Newsletter da Algar em 2018.
c) Utilização da Informação Pessoal
Sempre que fornece Informação Pessoal na Aplicação a mesma será consolidada e
utilizada para o fim que foi recolhida, em conformidade com os termos desta Política
de Privacidade. A Algar também poderá utilizá-la para o(a) contactar relativamente a
produtos ou promoções bem como outros serviços que possam ter sido solicitados
por si ou de outro modo sejam do seu interesse. Contudo, a qualquer momento,
poderá renunciar a tais contactos futuros através do cancelamento dessa opção
seguindo para o efeito as instruções constantes de cada email promocional. A Algar
também usa a Informação Pessoal para: manter um histórico das atividades de cada
utilizador na Aplicação; melhorar as atividades de marketing e de promoção, analisar
estatisticamente o uso da Aplicação, melhorar a qualidade, imagem e conteúdo da
Aplicação.
A Algar poderá igualmente aperfeiçoar a sua Informação Pessoal através da ligação
desta com os dados obtidos de terceiros, tal como informação não pessoalmente
identificável (p.ex., aspetos demográficos e geográficos) bem como outros dados
disponíveis ao público. Esta informação aperfeiçoada permite à Algar prestar aos
utilizadores uma experiência personalizada.
d) Recolha e Utilização de Outra Informação; Utilização de Cookies
Os "Cookies" são pequenos ficheiros ou bocados de informação que são
armazenados pelo seu browser no disco rígido do seu computador quando visita

um website. A utilização de cookies é uma prática da indústria e encontrá-los-á na
maioria dos websites. A Algar poderá utilizar cookies para recolher outra informação
durante a sua visita à Aplicação, tais como as zonas que visita e as atividades em
que participa. A Algar não recolhe automaticamente qualquer Informação Pessoal,
mas a empresa combina a informação não pessoal recolhida automaticamente
(através de cookies) com Informação Pessoal apresentada voluntariamente. Tal
combinação apenas poderá ocorrer se prestar Informação Pessoal à Algar na
Aplicação. Esta prática permite à Algar manter um histórico das atividades
desenvolvidas na aplicação de forma a ajustar melhor a Aplicação e os produtos aos
interesses e necessidades do utilizador. Os cookies também poderão ser usados para
ajudar a acelerar as suas atividades futuras na Aplicação – o computador consegue
memorizar se já forneceu Informação Pessoal e, assim, não lhe será pedido uma
segunda vez para prestar esta informação.
Informação anónima sobre o seu computador, como seja o seu endereço de IP (um
número atribuído ao seu computador sempre que acede à Internet), o tipo de software
de navegação e o sistema operativo que utiliza poderão igualmente ser recolhidos
através de cookies. Os servidores da rede identificam automaticamente o seu
computador através do seu endereço IP. Quando acede a uma página da Aplicação,
os servidores da Algar ativam o seu endereço IP.
A Algar apenas utilizará “Cookies” no caso de os Participantes no concurso aceitarem
previamente a sua utilização de forma expressa e inequívoca, através de
caixa de diálogo disponível na aplicação para o efeito. A rejeição de “Cookies” na
Aplicação poderá resultar na impossibilidade de visitar certas áreas do mesmo ou de
receber informação personalizada sempre que o visita.
e) Partilha de Informação
A Algar não irá partilhar Informação Pessoal, incluindo endereço de e-mail, com
quaisquer agentes terceiros, incluindo fornecedores, distribuidores ou outros
prestadores de serviços.
A Algar poderá informar um parceiro de negócios sobre o número de homens e de
mulheres que entraram num concurso, mas não divulga Informação Pessoal sobre
tais participantes em violação desta Política de Privacidade.
A Algar não vende, transfere ou divulga a sua Informação Pessoal sem o seu
consentimento prévio.
A Algar poderá divulgar a sua Informação Pessoal, incluindo endereço de e-mail,
sempre que tal for exigido por lei ou por decisão judicial, ou a terceiro para onde a
titularidade da Algar seja transferida.

f) Gestão da Informação Pessoal; Cancelamento
O utilizador está sempre em controlo da Informação Pessoal que a Algar recolhe e
utiliza, podendo a todo o momento exercer o direito de acesso, retificação e/ou
cancelamento da informação fornecida. Para tal a Algar põe à disposição dos seus
utilizadores o endereço de e-mail gci@algar.com.pt, para gerir a respetiva Informação
Pessoal que consta da base de dados.
g) Proteção de Dados e Segurança
A Algar toma precauções razoáveis para manter segura a sua Informação Pessoal.
Todo o acesso à informação recolhida pela Algar é sujeito a restrições físicas,
eletrónicas e administrativas para evitar o acesso não autorizado, modificação ou uso
incorreto. Não obstante, a Algar não pode garantir a segurança de qualquer
informação que divulgue online pelo que o risco de os dados serem vistos e utilizados
por terceiros não autorizados corre por conta do utilizador.
h) Importante Nota sobre Informação respeitante a Crianças
Todos os Participantes no Passatempo terão de ter, pelo menos 18 anos, pelo que
não serão autorizados menores a tomarem parte no mesmo Passatempo. Assim,
nenhum dado pessoal de crianças ou menores será recolhido.
i) Alterações à Politica de Privacidade
A Algar reserva-se o direito de modificar ou remover esta Política de Privacidade. A
Algar publicará neste local quaisquer modificações a esta Política ou qualquer nova
política pelo que deverá visitar esta área com frequência para se manter informado.
Caso exista alguma alteração material no tipo de informação que a Algar recolhe ou
ao modo como tal informação é utilizada, a sua autorização será solicitada antes de
se proceder a tal alteração.
j) Ligações a outros Websites
Os utilizadores deverão estar cientes que sempre que se encontrem nesta Aplicação
poderão ser encaminhados para outros websites que não estão sob o controle da
Algar. Estes websites de terceiros poderão enviar os seus próprios cookies aos
utilizadores, ou, por outro modo, recolher dados ou solicitar Informação Pessoal.
Tenha sempre em atenção que está a navegar na rede e que o tráfego de dados é
livre, não sendo como tal a Algar responsável por eventuais atos de terceiros
nomeadamente visando intercetar os dados. Verifique esse website para localizar e
analisar a respetiva política de privacidade que poderá ser diferente desta Política de
Privacidade. A Algar não emite nem efetua qualquer garantia ou declaração no que
se refere à suficiência, exatidão ou completude do conteúdo ou política de privacidade
de qualquer website terceiro ao qual esta Aplicação possa estar ligada.

l) Legislação Aplicável e Tribunais Competentes
Os Termos e Condições e a Política de Privacidade regem-se pela legislação
portuguesa.
Caso alguma parte destes Termos e Condições ou da Política de Privacidade seja
considerada ilegal, nula ou ineficaz, a parte viciada deverá considerar-se reduzida e
a validade e eficácia das restantes disposições não será afetada. Salvo proibição
expressa da lei, a resolução de quaisquer litígios resultantes do uso da Aplicação é
submetida ao foro e jurisdição dos Tribunais Portugueses.

