
 

 

 

POLÍTICA DE PRIVACIDADE E DE PROTEÇÃO DE DADOS 
Campanha “Pato® Discos Activos” 

 
Este site (www.scjpassatempos.pt) serve de suporte à Campanha “Pato® Discos Activos” 

(doravante “Campanha”) promovida pela JOHNSON’S WAX DE PORTUGAL, LDA. (doravante 

JOHNSON’S WAX), com sede na Rua Maestro Raul de Portela, 1, 2760-079 Caxias, NIPC 500 062 

374, entidade Promotora desta campanha. 

 

A gestão do site pertence a 014 MEDIA PORTUGAL, Lda. (doravante 014 MEDIA), com sede na 

Avenida de Berna, nº11, 5ºandar, 1050-036 Lisboa, NIPC 510 078 664, na qualidade de entidade 

Gestora da Campanha e Subcontratante no que respeita ao Tratamento de Dados Pessoais 

facultados pelos utilizadores do site. 

 
O presente documento tem por objetivo informar os utilizadores sobre as práticas adotadas pela 

JOHNSON’S WAX e pela 014 MEDIA em relação à recolha, tratamento e comunicação da 

informação de caráter pessoal que seja facultada através deste site, em conformidade com 

legislação em cada momento em vigor, designadamente, Regulamento Geral sobre Proteção de 

Dados (RGPD). 

 

Consentimento 

Ao utilizar este site, o Participante aceita a Política de Privacidade indicada no presente 

documento. Ao introduzir os dados solicitados em www.scjpassatempos.pt para participar na 

Campanha, o Participante aceita e dá o seu consentimento expresso de forma livre e inequívoca, 

para que os seus dados possam ser objeto de recolha, tratamento e comunicação para efeitos 

de gestão da sua participação na Campanha. 

 

 
Proteção de Dados 

Os Participantes na Campanha aceitam expressamente, de forma livre, inequívoca e informada, 

que os seus dados pessoais sejam tratados com as finalidades de gestão da sua participação na 

Campanha, incluindo a comunicação dos mesmos à JOHNSON’S WAX, na qualidade de entidade 

Promotora da Campanha. 

Todos os dados solicitados neste site são obrigatórios, pois são os necessários para a efetiva 

participação na Campanha e obtenção dos benefícios associados à mesma. No caso da não 

disponibilização dos dados, o utilizador não poderá participar nesta Campanha. Os dados 

pessoais serão objeto de conservação apenas pelo período necessário para as finalidades que 

motivaram a sua recolha ou o seu posterior tratamento, estando garantido o cumprimento de 

todas as normas legais aplicáveis em cada momento em vigor. 

A JOHNSON’S WAX, na qualidade de entidade Promotora da Campanha e Responsável pelo 

Tratamento de Dados Pessoais e a 014 MEDIA, na qualidade de Subcontratante, garantem que 

são cumpridas as medidas técnicas e organizacionais apropriadas para garantir a segurança dos 

dados de acordo com o estabelecido no RGPD e demais legislação aplicável em cada momento 
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em vigor, não podendo, em caso algum, aplicar ou utilizar os referidos dados para finalidades 

diversas daquelas para as quais foram recolhidos. 

A que destinatários os seus dados serão comunicados? 

• À sociedade Johnson’s Wax de Portugal, Lda., com sede na Rua Maestro Raul de Portela, 
1, 2760-079 Caxias, NIPC 500 062 374, como entidade Promotora desta campanha. 

• À sociedade 014 Media Portugal, Lda., com sede na Avenida de Berna, nº11, 5ºandar, 
1050-036 Lisboa, NIPC 510 078 664, como encarregada do tratamento e como entidade 
Gestora desta campanha. 

• Aos Parceiros desta Campanha, cuja lista pode ser consultada no microsite que lhe serve 
de suporte, os quais fazem parte integrante desta política. 

• Os dados facultados não serão cedidos a terceiros, salvo obrigação legal. 

 

 
Quais os seus direitos quando nos fornece os seus dados? 

Os utilizadores podem exercer os seus direitos de acesso, retificação, apagamento, oposição, 

limitação do tratamento e portabilidade dos dados nos casos e com o alcance que a normas 

legais aplicáveis estabeleçam em cada momento. 

Os utilizadores têm direito de retirar o consentimento, a qualquer momento, caso este tenha 

sido prestado para uma finalidade específica, sem afetar a legalidade do tratamento com base 

no consentimento, antes da sua retirada. 

Para exercer os seus direitos, os utilizadores podem entrar em contacto através do endereço de 

correio eletrónico ajuda@scjpassatempos.pt 
 

Sempre que os dados pessoais no âmbito da presente Campanha tenham sido comunicados à 

JOHNSON’S WAX, os respetivos titulares podem exercer os referidos direitos junto da 

JOHNSON’S WAX, entrando em contacto com responsável pelo tratamento dos dados através 

do endereço de  correio eletrónico – ajuda@scjpassatempos.pt – para a 014 MEDIA ou por escrito 

para Johnson’s Wax de Portugal, Lda., com sede  na Rua Maestro Raul de Portela, 1, 2760-079 

Caxias. 

Mais se informa que, em qualquer caso, os titulares dos dados têm direito a apresentar, nos 

termos da lei, eventual reclamação junto da Comissão Nacional de Proteção de Dados (CNPD), 

com sede na Av. D. Carlos I, 134 - 1.º 1200-651 Lisboa, telefone +351 213928400, fax: +351 

213976832 e e-mail geral@cnpd.pt. 

 

 
Atualizações e alterações na Política de Privacidade 

Quaisquer alterações desta Política de Privacidade resultantes de atualizações das exigências 

legislativas em vigor serão refletidas nesta página pelo que se aconselha a sua consulta regular 

pelos Participantes desta Campanha. 

A política de privacidade da JOHNSON’S WAX encontra-se disponível em 

www.scjpassatempos.pt/politicadeprivacidade 
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