INTRODUÇÃO
Bem-vindo à declaração de privacidade da RHDM UNIPESSOAL LDA (Portugal).
A RHDM Unipessoal LDA (Portugal) (RHDM) respeita a sua privacidade e
compromete-se a proteger os seus dados pessoais. A presente declaração de
privacidade serve para o informar sobre como processamos os seus dados pessoais
quando visita o nosso website (independentemente de a partir de onde o visita) e
também para o informar sobre o seu direito à privacidade e como a lei o protege.
A presente declaração de privacidade é fornecida num formato com vários níveis para
que possa escolher as áreas específicas indicadas abaixo. Em alternativa pode
descarregar aqui uma versão em PDF da nossa política de privacidade
http://www.roundhillcapital.com/GDPR
Pode também consultar o Glossário para compreender melhor o significado de alguns
termos utilizados na presente declaração de privacidade.
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1. INFORMAÇÃO IMPORTANTE SOBRE QUEM SOMOS
As pessoas têm direito a conhecer a identidade da entidade que toma decisões
sobre a forma de utilização dos seus dados – ou seja, o “Responsável pelo
Tratamento” dos dados. A RHDM é o Responsável pelo Tratamento dos dados.

OBJETIVO DA PRESENTE DECLARAÇÃO DE PRIVACIDADE
A presente declaração de privacidade pretende prestar informação sobre a forma
como a RHDM recolhe e processa os seus dados pessoais, incluindo quaisquer dados
que nos possam ser fornecidos através deste website quando efetua uma compra de
um produto ou de um serviço.
Este website não se destina a crianças e conscientemente não procedemos à recolha
de dados relativos a crianças.
É importante que leia a presente declaração de privacidade conjuntamente com
qualquer outro aviso de confidencialidade ou aviso de tratamento de dados que
possamos incluir em situações específicas quando procedemos à recolha ou
tratamento dos seus dados pessoais, para que tenha perfeito conhecimento sobre a
forma como utilizamos os seus dados. A presente declaração de privacidade constitui
um complemento das outras declarações e não se destina a substituir as mesmas.

RESPONSÁVEL PELO TRATAMENTO
A RHDM Unipessoal LDA (Portugal) é o Responsável pelo Tratamento dos seus
dados pessoais (conjuntamente designados por “RHDM”, “nós”, “nos” ou
“nosso/a/os/as” na presente declaração de privacidade).
A RHDM é constituída por diferentes entidades legais. A presente declaração de
privacidade é emitida em nome da RHDM pelo que, quando mencionamos a “RHDM”,
“nós”, “nos” ou “nosso/a/os/as” na presente declaração de privacidade, estamos a
referi-nos à respetiva sociedade do grupo RHDM responsável pelo tratamento dos
seus dados.
Nomeámos uma equipa para a protecção de dados que é responsável pela
supervisão de questões relacionadas com a presente declaração de privacidade.
Caso tenha alguma questão a pôr sobre a presente declaração de privacidade,
incluindo qualquer pedido de exercício dos seus direitos legais, agradecemos que
contacte a nossa equipa utilizando os dados abaixo indicados.

DADOS PARA CONTACTO
RHDM LDA
Equipa para a Protecção de Dados (Equipa RGPD)
Avenida Dom João II
n.º 46 - 4.º A
1990-095 Lisboa
Portugal
Número de Telefone: 00 44 20 7349 1330
Em alternativa pode contactar-nos por email para: compliance@roundhillcapital.com
Em qualquer altura, tem o direito de apresentar uma reclamação junto da Comissão
Nacional de Protecção de Dados (CNPD), a autoridade de controlo competente em
Portugal para questões relacionadas com a proteção de dados. (www.cnpd.pt)
No entanto, gostaríamos de ter a oportunidade de responder às suas preocupações
antes de contactar a CNPD, pelo que agradecemos que nos contacte em primeiro
lugar.

ALTERAÇÕES DA DECLARAÇÃO DE PRIVACIDADE E O SEU DEVER DE NOS
INFORMAR SOBRE EVENTUAIS ALTERAÇÕES
A proteção de dados no EEE irá mudar a 25 de Maio de 2018. Embora a presente
declaração de privacidade estabeleça a maior parte dos seus direitos nos termos da
nova legislação, ainda não estamos em posição de responder a alguns dos seus
pedidos (por exemplo, um pedido de transmissão dos seus dados pessoais) até Maio
de 2018, uma vez que estamos ainda a trabalhar no sentido de termos os nossos
sistemas prontos relativamente a algumas dessas alterações.
É importante que os dados pessoais de que dispomos sobre si estejam corretos e
atualizados. Agradecemos que nos mantenha informados sobre qualquer alteração
dos seus dados pessoais ao longo do seu relacionamento connosco.

LINKS DE TERCEIROS
Este website pode incluir links para websites, ligações e aplicações de terceiros.
Carregar nesses links ou permitir essas ligações pode permitir a terceiros a recolha
ou partilha dos seus dados. Não controlamos websites de terceiros e não somos
responsáveis pelas suas políticas de privacidade. Quando sair do nosso website,
aconselhamos que leia a declaração de privacidade de cada website que visitar.

2. QUE TIPO DE DADOS RECOLHEMOS SOBRE SI
Dados pessoais ou informação pessoal significa qualquer informação sobre uma
pessoa através da qual essa pessoa possa ser identificada. Não inclui dados em que
a identidade tenha sido removida (dados anónimos). Podemos recolher, utilizar,
armazenar ou transferir diferentes tipos de dados pessoais que tenhamos compilado.
Tal pode incluir:
Dados de Identidade – Incluem o nome próprio, apelidos, nome de utilizador ou
identificador semelhante, estado civil, cargo, data de nascimento e sexo.
Dados de Contacto – Podem incluir endereço de faturação, endereço de entrega,
endereço de email e números de telefone.
Dados Financeiros – Incluem dados da conta bancária e de cartão de pagamento.
Dados da Transação – Incluem dados sobre pagamentos efetuados a si e por si e
outros dados sobre produtos e serviços que nos tenha adquirido.
Dados Técnicos – Podem incluir endereço de protocolo de Internet (IP), os seus
dados de login, tipo e versão de browser, configurações de fuso horário e localização,
tipos e versões de ligação de browser, sistema operativo e plataforma, e outra
tecnologia dos dispositivos que utiliza para aceder a este website.
Dados do seu Perfil – Incluem o seu nome de utilizador, palavra passe (quando
aplicável), as suas compras ou encomendas, os seus interesses, informação de
retorno e respostas a pesquisas e inquéritos.

Dados de Utilização – Incluem informação sobre como utiliza o nosso website, os
nossos produtos e os nossos serviços.
Dados de Marketing e Comunicações – Incluem as suas preferências relativamente
a marketing nosso e de terceiros e as suas preferências de comunicações.
Podemos também proceder à recolha, utilização e partilha de Dados Agregados, tais
como dados estatísticos e demográficos, para qualquer efeito. Os Dados Agregados
podem derivar dos seus dados pessoais, mas não são considerados dados pessoais
pela lei, uma vez que estes dados não revelam direta ou indiretamente a sua
identidade. Por exemplo, podemos agregar os seus Dados de Utilização para cálculo
da percentagem de utilizadores que acedem a uma determinada característica do
website. Contudo, se combinarmos ou ligarmos dados Agregados com os seus dados
pessoais de forma que possa identificá-lo direta ou indiretamente, processamos os
respetivos dados como dados pessoais que serão utilizados em conformidade com a
presente declaração de privacidade.

Não recolhemos quaisquer Categorias Especiais de Dados Pessoais sobre si
(incluindo dados sobre a sua raça ou etnia, religião ou crenças filosóficas, vida sexual,
orientação sexual, opiniões políticas, filiação sindical, informação sobre a sua saúde
e dados genéricos e biométricos). Também não recolhemos qualquer informação
sobre condenações criminais e infrações.

CASO NÃO NOS FORNEÇA OS SEUS DADOS PESSOAIS
Quando, precisando de recolher dados pessoais, por lei, ou nos termos de um
contrato que temos consigo, não nos forem fornecidos os dados que lhe solicitarmos,
poderemos ficar impossibilitados de executar o contrato celebrado ou que estamos a
tentar celebrar consigo (por exemplo, fornecimento de bens ou prestação de
serviços). Neste caso, poderemos ter de cancelar um produto ou serviço, mas se tal
acontecer, procederemos oportunamente à sua notificação.

3. COMO SÃO RECOLHIDOS OS SEUS DADOS PESSOAIS?
Utilizamos diversos métodos para recolher os seus dados, incluindo através de:

Interação Direta – Pode comunicar-nos a sua Identidade, Contacto e Dados
Financeiros através do preenchimento de formulários ou contactando-nos por correio,
telefone, email, ou de outra forma. Inclui dados pessoais fornecidos quando:
•

Solicita os nossos produtos ou serviços;

•

Cria uma conta no nosso website;

•

Subscreve o nosso serviço ou as nossas publicações;

•

Solicita o envio de mensagens de marketing;

•

Participa num concurso, promoção ou pesquisa/inquérito; ou

•

Nos fornece informação de retorno.

Tecnologias ou interações automatizadas – À medida que interage com o nosso
website, podemos recolher automaticamente Dados Técnicos sobre o seu
equipamento, ações e padrões de navegação. Recolhemos estes dados pessoais
através da utilização de cookies, [registos do servidor] e outras tecnologias similares.
Também podemos obter Dados Técnicos seus se visitar outros websites que utilizem
os nossos cookies. Vide política de cookies http://www.roundhillcapital.com/GDPR
para mais informação.

4. COMO UTILIZAMOS OS SEUS DADOS PESSOAIS
Só utilizamos os seus dados pessoais quando permitido por lei. O mais comum
consiste na utilização dos seus dados pessoais nas seguintes circunstâncias:
•

No âmbito da execução de um contrato a celebrar ou celebrado consigo.

•

Quando é necessário no âmbito dos nossos legítimos interesses (ou os de
terceiros) e os seus interesses e direitos fundamentais não se sobrepõem
àqueles interesses.

•

Para cumprimento de obrigações legais ou regulamentares.

Carregue https://www.cnpd.pt/english/bin/legislation/Law6798EN.HTM para mais
informação sobre o fundamento legal que nos norteia no tratamento de dados
pessoais.
Em geral, não necessitamos de consentimento como fundamento legal para o
tratamento dos seus dados pessoais, exceto relativamente ao envio de comunicações

de marketing direto a terceiros, por email ou mensagem de texto. Em qualquer
altura, tem o direito de retirar o seu consentimento relativamente a marketing,
contactando-nos através dos dados de contacto acima indicados.

PARA QUE EFEITOS SÃO UTILIZADOS OS SEUS DADOS PESSOAIS
O quadro abaixo contém uma descrição de todas as formas de utilização dos seus
dados pessoais e os fundamentos legais que nos norteiam. Sempre que aplicável,
são também identificados os casos em que temos um interesse legítimo.
De notar que processamos os seus dados pessoais com base em mais do que um
fundamento legal, dependendo do fim específico para que os mesmos são utilizados.
Agradecemos que nos contacte se precisar de informação sobre o fundamento legal
em que nos baseamos para tratamento dos seus dados pessoais quando do quadro
abaixo constar mais do que um fundamento.

Finalidade/Atividade

Categorias de dados

Registo de novo cliente.

(a) Identidade
(b) Contacto
Processamento e entrega da sua (a) Identidade
encomenda, incluindo:
(b) Contacto
(a) Gestão de pagamentos, taxas e (c) Financeiros
encargos;
(d) Transação
(b) Cobrança e recuperação de
(e) Marketing e
montantes que nos são devidos.
Comunicações
Gestão do nosso relacionamento, (a) Identidade
o que inclui:
(b) Contacto
(a) Notificação sobre alterações
(c) Perfil
das nossas condições ou política (d) Marketing e
de privacidade;
Comunicações
(b) Pedido que deixe um
comentário ou responda a
pesquisa/inquérito.
.Para lhe permitir participar em
(a) Identidade
sorteios de prémios, concursos ou (b) Contacto
pesquisa/inquérito.
(c) Perfil
(d) Uso
(e) Marketing e
Comunicações
Administração e proteção da nossa (a) Identidade
atividade e deste website
(b) Contacto
(incluindo problemas de arranque, (c) Técnicos

Fundamento de licitude do
tratamento, incluindo fundamento
de interesse legítimo
Execução de um contrato celebrado
consigo.
(a) Execução de um contrato celebrado
consigo;
(b) Necessário no âmbito dos nossos
legítimos interesses (recuperação de
montantes que nos são devidos).
(a) Execução de um contrato celebrado
consigo;
(b) Necessário para cumprimento de
obrigações legais;
(c) Necessário no âmbito dos nossos
legítimos interesses (manutenção de
registos atualizados e estudo do uso
dos nossos produtos/serviços pelos
clientes).
(a) Execução de um contrato celebrado
consigo;
(b) Necessário no âmbito dos nossos
legítimos interesses (estudo do uso
dos nossos produtos/serviços pelos
clientes, para desenvolvimento dos
mesmos e crescimento da nossa
atividade).
(a) Necessário no âmbito dos nossos
legítimos interesses (para
funcionamento da nossa atividade,

análise de dados, testes,
manutenção do sistema,
assistência, comunicação e
hospedagem de dados).

Entrega de conteúdo relevante no
website e publicidade que lhe é
dirigida, e medição ou
interpretação da eficácia da
publicidade que lhe dirigimos.

(a) Identidade
(b) Contacto
(c) Perfil
(d) Uso
(e) Marketing e
Comunicações
(f) Técnicos
Utilização de dados analíticos para (a) Técnicos
melhorarmos o nosso website, os (b) Uso
nossos produtos/serviços,
marketing, relações com clientes e
experiência.

Apresentação de sugestões e
recomendações sobre bens ou
serviços que possam ser do seu
interesse.

(a) Identidade
(b) Contacto
(c) Técnicos
(d) Uso
(e) Perfil

prestação de serviços de
administração e IT, segurança de rede,
prevenção de fraude, e no contexto de
exercício de reorganização de
atividade ou restruturação do grupo);
(b) Necessário para cumprimento de
obrigações legais.
Necessário no âmbito dos nossos
legítimos interesses (estudo do uso
dos nossos produtos/serviços pelos
clientes, para desenvolvimento dos
mesmos e crescimento da nossa
atividade e para definição da estratégia
de marketing).
Necessário no âmbito dos nossos
legítimos interesses (para definição de
tipos de clientes dos nossos produtos e
serviços, para manter o nosso website
atualizado e relevante, para
desenvolvimento da nossa atividade e
definição da estratégia de marketing).
Necessário no âmbito dos nossos
legítimos interesses (para
desenvolvimento dos nossos
produtos/serviços e crescimento da
nossa atividade).

MARKETING
Estamos empenhados em proporcionar-lhe escolhas relativamente a determinadas
utilizações de dados pessoais, nomeadamente em termos de marketing e publicidade.
Estabelecemos os seguintes mecanismos de controlo de dados pessoais:

OFERTAS PROMOCIONAIS
Podemos utilizar os seus Dados de Identidade, Contacto, Uso e Perfil para formarmos
uma opinião sobre o que pensamos corresponder aos seus desejos e necessidades,
ou sobre o que pode ser do seu interesse. É assim que decidimos quais os produtos,
serviços e ofertas que podem ser importantes para si (é o que designamos por
marketing).
Irá receber comunicações de marketing nossas caso nos tenha solicitado informação
ou adquirido bens e serviços e, em todo o caso, se não tiver optado por não receber
o referido marketing.

MARKETING DE TERCEIROS (“OPT-IN”)
Obteremos o seu consentimento expresso antes de partilharmos os seus dados
pessoais com qualquer sociedade fora do grupo RHDM, para efeitos de marketing.

OPÇÃO POR NÃO RECEBER MENSAGENS DE MARKETING (“OPT-OUT”)
Em qualquer altura, pode solicitar-nos a nós ou a terceiros para pararmos de lhe
enviar mensagens de marketing, contactando-nos para esse efeito, através dos dados
de contacto acima indicados.
Se decidir optar por não receber mensagens de marketing, tal não se aplica a dados
pessoais que nos sejam fornecidos em resultado de uma aquisição de um
produto/serviço, registo de garantia, experiência com produtos/serviços ou outras
transações.
COOKIES
Pode configurar o seu sistema de navegação para recusar todos ou alguns dos
cookies, ou para o avisar quando os websites configuram ou acedem a cookies. É de
notar que, caso desative ou recuse cookies, algumas partes deste website poerão
ficar inacessíveis ou não funcionar devidamente. Para mais informação sobre os
cookies que utilizamos, veja http://www.roundhillcapital.com/GDPR

ALTERAÇÃO DAS FINALIDADES
Só utilizaremos os seus dados pessoais para as finalidades para as quais os mesmos
tiverem sido recolhidos, exceto se for razoável considerarmos que necessitamos dos
mesmos por outra razão que seja compatível com as finalidades originais. Caso
pretenda obter qualquer explicação sobre como ocorre o tratamento para esse novo
efeito, agradecemos que nos contacte.
Caso necessitemos utilizar os seus dados pessoais para uma finalidade não
relacionada, tal será comunicado e esclareceremos o fundamento legal que nos
permite fazê-lo.
É de notar que podemos processar os seus dados pessoais sem o seu conhecimento
ou consentimento, em conformidade com as normas acima referidas, quando tal for
necessário e permitido nos termos da lei.

5. DIVULGAÇÃO DOS SEUS DADOS PESSOAIS
Poderemos ter de partilhar os seus dados pessoais com as entidades abaixo
indicadas para os efeitos previstos no quadro do número 4 acima.
•

Terceiros Internos

•

Terceiros Externos

•

Terceiros específicos [constantes da lista do quadro do [número 4] acima]

•

Terceiros aos quais possamos decidir vender, transferir ou fundir parte da
nossa empresa ou dos nossos ativos. Em alternativa, poderemos pretender
adquirir outras empresas ou fundir-nos com elas. Caso ocorra alguma
alteração na nossa empresa, os novos proprietários podem utilizar os seus
dados pessoais da mesma forma que a prevista na presente declaração de
privacidade.

Exigimos que todos os terceiros respeitem a segurança dos seus dados pessoais e o
tratamento dos mesmos em conformidade com a lei. Não permitimos a terceiros que
são nossos fornecedores de serviços que utilizem os seus dados pessoais para as
suas próprias finalidades, e apenas permitimos que os mesmos processem os seus
dados pessoais para finalidades específicas e em conformidade com as nossas
instruções.

6. TRANSMISSÃO INTERNACIONAL
Partilhamos os seus dados pessoais com a RHDM. Tal poderá implicar a transmissão
dos seus dados para fora do Espaço Económico Europeu (EEE).
Sempre que os seus dados pessoais são transferidos para fora do EEE, é garantido
um grau de proteção adequado, mediante garantia de implementação da seguinte
salvaguarda:
•

Quando utilizamos fornecedores com base nos EUA, podemos transmitir
dados aos mesmos caso façam parte do Privacy Shield que requer que
concedam proteção similar a dados pessoais partilhados entre a Europa e os
EUA. Para mais informação, ver Comissão Europeia: Privacy Shield EU-EUA.

Agradecemos que nos contacte caso pretenda obter informação adicional sobre o
mecanismo específico que utilizamos quando transmitimos os seus dados pessoais
fora do EEE.

7. SEGURANÇA DOS DADOS
Implementámos medidas de segurança adequadas para evitar que os seus dados
pessoais sejam acidentalmente perdidos, utilizados ou acedidos de forma nãoautorizada, alterados ou divulgados. Para além disso, limitamos o acesso aos seus
dados pessoais a empregados, agentes, entidades contratadas e outros terceiros que
têm necessidade de ter conhecimento dos mesmos em função da sua atividade
profissional. O tratamento dos seus dados pessoais pelas referidas entidades só terá
lugar mediante instruções nossas, estando as mesmas sujeitas ao dever de
confidencialidade.
Implementámos procedimentos para lidar com quaisquer suspeitas de violação de
dados pessoais, e informá-lo-emos e às entidades regulamentares competentes
quando tal for legalmente exigido.

8. CONSERVAÇÃO DE DADOS
DURANTE QUANTO TEMPO UTILIZARÃO OS MEUS DADOS PESSOAIS?
Só conservaremos os seus dados pessoais enquanto for necessário para satisfação
das finalidades para as quais procedemos à sua recolha, incluindo para efeitos de
cumprimento de quaisquer requisitos de natureza legal, contabilística ou de
informação.
Para determinar o prazo de conservação de dados adequado, consideramos a
quantidade, natureza e sensibilidade dos dados pessoais, o risco potencial de
prejuízo resultante de utilização não-autorizada ou divulgação dos seus dados
pessoais, as finalidades para as quais processamos os seu dados pessoais e se
podemos atingir esses efeitos através de outros meios, assim com as exigências
legais aplicáveis.
A informação detalhada sobre os prazos de conservação de dados relativamente a
diferentes aspetos dos seus dados pessoais consta do quadro do número 4 acima.
Por imperativo legal, temos de manter informação básica sobre os nossos clientes
(incluindo Dados de Contacto, Identidade, Financeiros e de Transações) durante oito
anos após os mesmos deixarem de ser nossos clientes para efeitos fiscais.
Em algumas circunstâncias, pode solicitar-nos que os seus dados sejam eliminados:
para mais informação, ver Pedido de Eliminação de Dados abaixo.

Em algumas circunstâncias podemos tornar os seus dados pessoais anónimos (de
forma a que deixem de ser associados a si), para efeitos de pesquisa ou estatísticos,
em cujo caso podemos utilizar a informação indefinidamente sem necessidade de o
notificarmos.

9. OS SEUS DIREITOS LEGAIS
Em determinadas circunstâncias, tem direitos legais relativamente aos seus dados
pessoais, nos termos da legislação de proteção de dados. São os seguintes:
•

Direito de ser informado

•

Direito de acesso

•

Direito de retificação

•

Direito ao apagamento dos dados («direito a ser esquecido»)

•

Direito de oposição

•

Direito à limitação do tratamento

•

Direito de portabilidade dos dados

•

Direito de retirar o consentimento

•

Direito de não estar sujeito a decisão individual automatizada, incluindo
definição de perfis (profiling)

Caso pretenda exercer quaisquer dos direitos acima referidos, agradecemos que
Contacte compliance@roundhillcapital.com

INEXISTÊNCIA DE TAXAS, COMO REGRA
Em regra, não cobraremos qualquer taxa para que possa aceder aos seus dados
pessoais (ou para exercer quaisquer dos seus outros direitos). Contudo, podemos
cobrar uma taxa razoável caso a sua solicitação seja claramente infundada, repetitiva
ou excessiva. Em alternativa, podemos recusar satisfazer a sua solicitação nestas
circunstâncias.

DE QUE PODEMOS NECESSITAR DA SUA PARTE
Podemos necessitar de lhe solicitar informação específica para nos ajudar a confirmar
a sua identidade e a garantir o seu direito de acesso aos seus dados pessoais (ou o
exercício de quaisquer outros dos seus direitos). Tal constitui uma medida de
segurança para garantir que os seus dados pessoais não são divulgados a qualquer

pessoa que não tenha direito a obter os mesmos. Podemos também contactá-lo para
lhe solicitar informação adicional relativamente a uma solicitação da sua parte, para
acelerar a nossa resposta.
PRAZO PARA RESPOSTA
Tentamos dar resposta a todas as solicitações legítimas no prazo de um mês.
Ocasionalmente, poderemos levar mais de um mês se a sua solicitação for
particularmente complexa ou se tiver feito várias solicitações. Neste caso, iremos
informá-lo e mantê-lo ao corrente da situação.
10. GLOSSÁRIO
FUNDAMENTO LEGAL
Interesses legítimos– significa os interesses da nossa empresa em desenvolver e
gerir a nossa atividade de forma que nos permita fornecer-lhe o melhor
serviço/produto e a melhor e mais segura experiência. Asseguramo-nos de que temos
em consideração e ponderamos qualquer potencial impacto que possa advir para si
(tanto positivo, como negativo), e para os seus direitos, antes de processarmos os
seus dados pessoais no âmbito dos nossos interesses legítimos. Não utilizamos os
seus dados pessoais em atividades em que os nossos interesses sejam suplantados
pelo impacto resultante para si (exceto se tivermos o seu consentimento ou se for de
outra forma exigido ou permitido por lei). Pode obter informação adicional sobre como
avaliamos os nossos interesses legítimos em função do eventual impacto resultante
para si relativamente a atividades específicas, entrando em Contacto connosco.
Execução de Contrato – significa o tratamento dos seus dados quando tal for
necessário para a execução de um contrato de que seja parte, ou a tomada de
medidas antes da celebração do respetivo contrato, mediante solicitação sua.
Cumprimento de obrigações legais ou regulamentares – significa o tratamento
dos seus dados pessoais quando tal for necessário para cumprimento de obrigações
legais ou regulamentares a que estamos sujeitos.
TERCEIROS
TERCEIROS INTERNOS
Outras sociedades da RHDM que intervenham como responsáveis pelo tratamento
ou subcontratantes conjuntos e que tenham a sua base no EEE e que forneçam
serviços de IT e administração de fundos.

TERCEIROS EXTERNOS+
•

Fornecedores de serviços que intervenham como subcontratantes, com base
Luxembourg que forneçam serviços de IT e de administração.

•

Consultores profissionais que intervenham como subcontratantes conjuntos,
incluindo advogados, banqueiros, auditores e seguradoras, com base
Luxembourg que prestem serviços de consultadoria, bancários, jurídicos, de
seguros e contabilísticos.

•

Administração Fiscal (www.portaldasfinancas.gov.pt), autoridades reguladoras
e outras autoridades que intervenham como subcontratantes ou responsáveis
conjuntos pelo tratamento com base em Portugal ou no Grã-Ducado do
Luxemburgo que requeiram informação sobre o tratamento de atividades em
determinadas circunstâncias.

OS SEUS DIREITOS LEGAIS
Tem direito a:
Aceder aos seus dados pessoais (habitualmente designada por “solicitação de dados
sujeitos a acesso”). Tal permite que receba uma cópia dos dados pessoais que temos
sobre si para verificar que o tratamento dos mesmos decorre de forma legal.
Solicitar a retificação dos dados pessoais que temos sobre si. Tal permite retificar
quaisquer dados que estejam incompletos ou incorretos, embora necessitemos de
verificar a exatidão dos novos dados que nos fornecer.
Solicitar o apagamento dos seus dados pessoais. Tal permite remover dados
pessoais quando não exista uma razão válida para que o seu tratamento prossiga.
Tem ainda o direito de nos solicitar a eliminação ou a remoção dos seus dados
pessoais quando tiver exercido com sucesso o seu direito de se opor ao seu
tratamento (ver abaixo), quando tivermos processado a sua informação de forma
ilegal, ou quando nos for exigida a eliminação dos seus dados pessoais para
cumprimento da legislação local. É de notar, contudo, que poderá nem sempre ser
possível satisfazer a sua solicitação de eliminação devido a motivos legais específicos
que lhe comunicaremos aquando da sua solicitação, quando aplicável.
Opor-se ao tratamento dos seus dados pessoais quando tivermos por base os
nossos legítimos interesses (ou os de terceiros) e exista algo relativamente à sua
situação específica que o leva a querer opor-se ao tratamento com base neste

fundamento, dado pensar que o mesmo afeta os seus direitos e liberdades
fundamentais. Tem também o direito de se opor quando tratemos os seus dados
pessoais para efeitos de marketing direto. Em alguns casos, poderemos demonstrar
que temos fundamentos legítimos imperiosos para tratarmos a sua informação que
suplantam os seus direitos e liberdades.
Solicitar a limitação do tratamento dos seus dados pessoais. Permite-lhe solicitar
a suspensão do tratamento dos seus dados pessoais nos seguintes cenários: (a) se
pretender determinar a exatidão dos dados; (b) se o uso que fazemos dos dados for
ilegal mas não pretender a sua eliminação; (c) se necessitar que os dados sejam
conservados mesmo que já não nos sejam necessários, por precisar de instituir,
exercer ou contestar reclamações legais; ou (d) se se tiver oposto à nossa utilização
dos seus dados mas precisarmos de verificar se detemos um fundamento legítimo
que deva prevalecer.
Exercer o direito de portabilidade dos seus dados pessoais, mediante a sua
transmissão para si ou para terceiro. Procederemos ao fornecimento dos seus dados
a si ou a terceiros por si designados, em formato estruturado, de uso corrente e
passível de leitura automática. De notar que este direito só se aplica a informação
automatizada relativamente à qual nos tiver dado inicialmente o seu consentimento
para utilização, ou se tivermos utilizado a informação para execução de um contrato
consigo.
Retirar o consentimento em qualquer altura se tivermos por base o consentimento
para tratamento dos seus dados pessoais. Contudo, tal não afeta a legitimidade de
qualquer tratamento realizado antes de ter sido retirado o seu consentimento. Se
retirar o seu consentimento, poderemos não conseguir fornecer-lhe determinados
produtos ou serviços. Informá-lo-emos se é esse o caso, quando solicitar que seja
retirado o seu consentimento.
Agradecemos que nos contacte relativamente a qualquer uma destas solicitações:
RHDM Lda
Equipa de Privacidade de Dados (Equipa RGPD)
Avenida Dom João II
n.º 46 - 4.º A
1990-095 Lisboa
Portugal
compliance@roundhillcapital.com

