POLÍTICA DE PRIVACIDADE
A Bik&vento – Damos Bolina à sua Vida! é uma marca registada, propriedade de
Catarina Diogo. Está empenhada em proteger os dados pessoais dos Clientes/Utilizadores de
produtos e serviços Bik&vento, bem como os dados pessoais em todas as situações em que
ocorra o seu tratamento. Neste contexto, elaborou a presente Política, a qual tem subjacente
o seu compromisso em respeitar as regras de proteção de dados pessoais.
A presente Política pretende dar a conhecer aos Clientes/Utilizadores as regras gerais
de tratamento de dados pessoais, os quais são recolhidos e tratados no estrito respeito e
cumprimento do disposto na legislação de proteção de dados pessoais em vigor em cada
momento, nomeadamente o Regulamento (UE) 2016/679 do Parlamento Europeu e do
Conselho,
de
27
de
abril
de
2016
(“RGPD”).
A Bik&vento – Damos Bolina à sua Vida! respeita as melhores práticas no domínio da
segurança e da proteção dos dados pessoais, tendo para o efeito tomado as medidas técnicas
e organizativas necessárias por forma a cumprir o RGPD e garantir que o tratamento dos
dados pessoais é lícito, leal, transparente e limitado às finalidades autorizadas.
Estamos empenhados na proteção e confidencialidade dos dados pessoais, tendo
adotado as medidas que consideramos adequadas para assegurar a exatidão, integridade e
confidencialidade dos dados pessoais, bem como, todos os demais direitos que assistem aos
respetivos
titulares.
As regras previstas nesta Política de Proteção de Dados complementam as disposições, em
matéria de proteção e tratamento de dados pessoais, previstas nos contratos que os
Clientes/Utilizadores celebram com a A Bik&vento – Damos Bolina à sua Vida!, assim como
as regras previstas nos termos e condições que regulam a oferta dos diversos produtos e
serviços e que se encontram devidamente publicitadas no website.
Esta Política de Proteção de Dados aplica-se exclusivamente à recolha e tratamento
de dados pessoais relativamente aos quais A Bik&vento – Damos Bolina à sua Vida! é
responsável pelo respetivo tratamento, no âmbito dos serviços e produtos disponibilizados
aos seus Clientes/Utilizadores e em todas as situações em que ocorra um tratamento de
dados
pessoais.
O tratamento de dados pessoais consiste numa operação ou conjunto de operações
efetuadas sobre dados pessoais ou conjuntos de dados pessoais, através de meios
automatizados, ou não, nomeadamente a recolha, o registo, a organização, a estruturação, a
conservação, a adaptação, a recuperação, a consulta, a utilização, a divulgação, difusão,
comparação, interconexão, a limitação, o apagamento ou a destruição.
A entidade responsável pelo tratamento dos dados pessoais é a própria Bik&vento –
Damos Bolina à sua Vida! que determina as finalidades e os meios de tratamento dos mesmos.
Para este efeito, caso o titular dos dados pessoais necessite de entrar em contacto com o

responsável pelo tratamento de dados, poderá fazê-lo através dos meios e contactos abaixo
indicados:
Através do website
Ou através de comunicação escrita dirigida a:
Bik&vento – Damos Bolina À Sua Vida!
Rua Dr Álvaro Moura Coutinho de Almeida Eça, nº9, 1ºE
3800-125 Aveiro
Portugal

