
INFORMAÇÃO 
 

O CONDOMÍNIO DO CENTRO COMERCIAL DE ALFRAGIDE, adiante melhor identificada, na qualidade 
de Responsável pelo Tratamento, confere para os efeitos previstos na legislação de proteção de dados, em 
face da recolha de dados e obtenção do consentimento do titular dos dados pessoais para o respetivo 
tratamento, as seguintes informações: 

1. IDENTIDADE E CONTACTOS DO RESPONSÁVEL PELO TRATAMENTO 
O CONDOMÍNIO DO CENTRO COMERCIAL DE ALFRAGIDE, sito na Estrada Nacional 117, Outurela, 
2790-045 Carnaxide, com o número de matrícula e de identificação de pessoa coletiva 902022334. 
 
CONTACTOS DO ENCARREGADO DA PROTEÇÃO DE DADOS 

O responsável pelo tratamento não designou Encarregado da Proteção de Dados. 

3. FINALIDADES DO TRATAMENTO   
a) Registo de  inscrição e participação nas campanhas comerciais Alegro implementadas através da 

Plataforma A+ do centro comercial Alegro Alfragide; 
b) Envio de comunicações (via e-mail e/ou sms) inerentes à participação nas campanhas comerciais 

implementadas; 

4. FUNDAMENTO JURÍDICO PARA O TRATAMENTO 
Consentimento do titular dos dados pessoais. 

5. DESTINATÁRIOS OU CATEGORIAS DE DESTINATÁRIOS DOS DADOS PESSOAIS 
Entidade gestora do Centro Comercial, Ceetrusportugal e Pacsis - Sistemas de Promoção e Marketing 

Lda. enquanto subcontratante.   

6. TRANSFERÊNCIA DOS DADOS PESSOAIS PARA PAÍS TERCEIRO/ORGANIZAÇÃO INTERNACIONAL  
Não aplicável.    

7. PRAZO DE CONSERVAÇÃO DOS DADOS PESSOAIS 
Até 31/12/2021. 

 8. A EXISTÊNCIA DE DECISÕES AUTOMATIZADAS 
Não aplicável. 

Adicionalmente e ainda em cumprimento da legislação acima referida, assistem ao titular dos dados 
pessoais, os seguintes direitos: (i) direito de portabilidade; (ii)  direito de retificação; (iii) direito de acesso; 
(iv) direito ao apagamento;  (v) direito à limitação do tratamento; (vi) direito de se opor ao tratamento; (vii) 
direito de retirar o consentimento em qualquer altura. Ao titular dos dados pessoais reserva-se ainda o 
direito de apresentar reclamação a uma autoridade de controlo.  

Contacto para o exercício de direitos: Dados@ceetrus.com 

A indicação de dados pessoais neste âmbito não decorre de uma obrigação legal ou contratual, nem 
constitui requisito necessário para celebrar um contrato, pelo que, o titular de dados não está obrigado a 
fornecer os seus dados pessoais e no caso de não os fornecer não será possível o registo e participação nas 
campanhas comerciais promovidas pelo centro comercial Alegro Alfragide. 


