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1. Introdução 
 

A BDSwiss Holding Ltd (doravante “a Empresa”, “Nós”) encara a sua privacidade de forma muito séria. Por favor, 
leia atentamente esta política de privacidade, pois contém informações importantes sobre quem somos e como 
e por que razão recolhemos, armazenamos, utilizamos e partilhamos as suas informações pessoais. Ao fornecer-
nos as suas informações pessoais e ao utilizar os nossos serviços, está a aceitar e a consentir as práticas descritas 
nesta política. Esta também explica os seus direitos em relação às suas informações pessoais e como contactar-
nos ou à autoridade de supervisão no caso de ter uma reclamação a fazer. 
 
Recolhemos, utilizamos e processamos certas informações pessoais sobre si. Quando o fazemos, estamos 
sujeitos ao Regulamento Geral de Proteção de Dados da UE 2016/679 (doravante “RGPD”) e somos 
responsáveis como "Controladores" dessas informações pessoais para efeitos do Regulamento, bem como da 
Lei do Chipre que prevê a proteção das pessoas singulares no que diz respeito ao tratamento de dados pessoais 
e à livre circulação desses dados 125(I)/2018 (doravante “Lei 125(I)/2018”).  

2. Definições 
Seria útil começar por explicar alguns termos-chave utilizados nesta política: 

 
O nosso Responsável pela 
Proteção de Dados (“RPD”) 

 
Katalina Michael  
dpo@bdswiss.com  

 
Informação pessoal 

 
Qualquer informação relativa a um indivíduo identificado ou identificável 

 
Categorias especiais de 
informação pessoal 
 
 

 
Informações pessoais que revelem a origem racial ou étnica, opiniões 
políticas, crenças religiosas, crenças filosóficas ou filiação sindical 
Dados genéticos e biométricos 
Dados relativos à saúde, vida sexual ou orientação sexual 
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3. Informações que recolhemos acerca de si 
 
Iremos recolher e processar os seguintes dados acerca de si:  
 

• Informações que nos fornece: Isto diz respeito a informação sobre si que nos fornece ao preencher os 
nossos formulários/contratos de cliente ou ao comunicar connosco por telefone, e-mail, pessoalmente 
ou de outra forma. Aqui incluem-se informações que nos fornece quando opta por utilizar os nossos 
serviços e/ou tornar-se um afiliado da nossa empresa, participar em qualquer evento da empresa e 
quando nos envia qualquer informação sob qualquer capacidade. As informações que nos fornecer 
poderão incluir o seu nome, morada, endereço eletrónico e número de telefone, informações 
financeiras, etc. Quando visita o(s) nosso(s) website(s), recolhemos informações sobre a sua visita, 
incluindo os “Uniform Resource Locators” (URL) completos. 

 

• Informações que recolhemos/recebemos de outras fontes:  Isto diz respeito a informações que 
recebemos sobre si se utilizar algum dos websites que operamos ou os serviços que prestamos e/ou de 
outros afiliados e/ou profissionais. Estamos a trabalhar em estreita colaboração com entidades 
terceiras (incluindo, por exemplo, parceiros comerciais, corretores, fornecedores de serviços de 
pagamento, fornecedores de análises, fornecedores de informação de pesquisa, agências de referência 
de crédito). Iremos notificá-lo quando recebermos informações sobre si da sua parte e os fins para os 
quais pretendemos utilizar essas informações. 

4. Como utilizamos os seus dados 

Utilizamos a informação que recolhemos acerca de si das seguintes formas: 

• Para cumprir as nossas obrigações decorrentes de quaisquer acordos e/ou contratos entre o cliente e 
nós e para lhe fornecer as informações, produtos e serviços que nos solicitar; 

• Para os nossos interesses legítimos ou de entidades terceiras, por exemplo, para prevenir e detetar 
fraude/acesso não autorizado aos nossos sistemas que possam ser prejudiciais para nós e para o cliente 
e/ou para sermos tão eficientes quanto possível de forma a podermos prestar-lhe o melhor serviço ao 
melhor preço e/ou realizar verificações de referência de crédito através de agências externas de 
referência de crédito para garantir que os nossos clientes possam pagar pelos nossos produtos e 
serviços; 

• Cumprir as nossas obrigações legais e regulatórios, por exemplo, realizar verificações para identificar 
os nossos clientes e verificar a sua identidade, conforme exigido pela "Lei de Prevenção e Supressão do 
Branqueamento de Capitais e Financiamento do Terrorismo de 2007" e pela CYSEC;  

• Para lhe fornecer informações sobre outros serviços que oferecemos que são semelhantes aos que já 
utilizou ou sobre os quais já fez questões; 

• Para notificá-lo acerca de alterações aos nossos serviços; 

• O feedback dos clientes é essencial para o nosso compromisso de excelência profissional. Por 
conseguinte, podemos solicitar o seu feedback sobre qualquer um dos nossos serviços ou produtos em 
websites reputados de satisfação de clientes. O seu feedback pode ser partilhado para fins 
promocionais e de marketing. 
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5. Divulgação das suas informações 

Concorda que temos o direito a partilhar as suas informações com:  
 

• Qualquer membro do nosso grupo e das suas filiais, tal como definido ao abrigo da Lei das Sociedades 
do Chipre. 

• Entidades terceiras selecionadas que utilizamos para ajudá-lo a entregar os nossos produtos e/ou 
serviços, incluindo parceiros comerciais, corretores, vendedores, seguradoras, prestadores de serviços 
de pagamento para a execução de qualquer contrato que celebramos com os mesmos ou consigo; 
fornecedores de motores de busca e de análise de dados que nos ajudam na melhoria e otimização do 
nosso site; 
agências de referência de crédito e/ou instituições bancárias e financeiras e/ou auditores com o 
objetivo, entre outros, de avaliar a sua pontuação de crédito (quando esta for uma condição para a 
celebração de um contrato consigo). 

• Autoridades e organismos reguladores como o CYSEC e/ou a Polícia para efeitos de cumprimento dos 
regulamentos locais e internacionais contra o branqueamento de capitais, a fraude e a prevenção geral 
do crime e das atividades ilegais. 

Divulgaremos as suas informações pessoais a entidades terceiras:  
 

• No caso de ser necessário para a entrega dos nossos produtos e/ou serviços a si; 

• Se a BDSwiss Holding Ltd ou substancialmente todos os seus ativos forem adquiridos por uma entidade 
terceira, neste caso os dados pessoais na sua posse sobre os seus clientes serão um dos ativos 
transferidos; 

• Se tivermos o dever de divulgar ou partilhar os seus dados pessoais de forma a cumprir qualquer 
obrigação legal e/ou regulatória, ou para fazer cumprir ou aplicar os nossos termos de utilização e 
outros acordos, ou para proteger os direitos, propriedade, ou segurança da BDSwiss Holding Ltd, dos 
nossos clientes, ou outros. Isto inclui a troca de informações com outras empresas e organizações para 
efeitos de proteção contra fraude, anti lavagem de dinheiro e redução do risco de crédito;  
 

Só permitimos que entidades terceiras com quem trabalhamos processem as suas informações pessoais se 
estivermos satisfeitos com adoção por parte destas de medidas técnicas e organizacionais adequadas à 
proteção das suas informações pessoais. Também impomos obrigações contratuais às entidades terceiras 
selecionadas por nós, de forma a garantir que só podem utilizar as suas informações pessoais para prestarem 
serviços a nós e a si. 

6. Onde armazenamos os seus dados pessoais 

Toda a informação que nos fornece é armazenada em servidores seguros. Quando lhe tivermos fornecido (ou 
quando tiver escolhido) uma palavra-passe que lhe permita aceder a determinadas partes do nosso site e/ou 
utilizar qualquer outro dos nossos serviços, o cliente é responsável por manter a confidencialidade desta 
palavra-passe. Pedimos-lhe que não partilhe a sua palavra-passe com ninguém. 
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Infelizmente, a transmissão de informação através da Internet não é completamente segura. Embora façamos 
o nosso melhor para proteger os seus dados pessoais, não podemos garantir a segurança dos dados que nos 
são transmitidos, qualquer transmissão é por sua conta e risco. Uma vez recebida a sua informação, utilizaremos 
procedimentos rigorosos e características de segurança para tentar impedir o acesso não autorizado. 

7. Durante quanto tempo as suas informações pessoais serão mantidas 

Manteremos as suas informações pessoais enquanto tiver uma conta connosco ou enquanto lhe estivermos a 
fornecer serviços e/ou produtos ou enquanto estivermos numa relação contratual consigo. Posteriormente, 
guardaremos as suas informações pessoais durante o tempo que for necessário: 
 
• para responder a quaisquer questões, reclamações ou denúncias feitas por si ou em seu nome; 
• para mostrar que o tratámos de forma justa; 
• para manter registos exigidos por lei, regulamentos e autoridades reguladoras. 

Não reteremos as suas informações pessoais por mais tempo do que o necessário para os fins estabelecidos na 
presente política. Aplicam-se diferentes períodos de retenção para diferentes tipos de informações pessoais. 
Quando já não se afigurar como necessário a retenção das suas informações pessoais, eliminá-las-emos ou 
torná-las-emos anónimas. 

8. Transferência das suas informações pessoais para fora do EEE 
 
Por vezes é necessário que partilhemos e/ou armazenemos as suas informações pessoais fora do EEE, por 
exemplo: 
 

• Com qualquer membro do nosso grupo e/ou filiais localizadas fora da UE; 

• Com o seu e os nossos prestadores de serviços localizados fora do EEE; 
 
Estas transferências encontram-se sujeitas a regras especiais ao abrigo do RGPD, uma vez que os países não 
pertencentes ao EEE não apresentam as mesmas leis de proteção de dados que o Chipre e outros Estados 
Membros do EEE. Asseguraremos, contudo, que essas transferências cumprem com o RGPD e que todas as suas 
informações pessoais se encontrem seguras.  
 
A menos que o indivíduo tenha especificamente consentido a transferência, só transferiremos dados pessoais 
para fora do EEE onde: 
 
• transferimos os dados para um país ou organização internacional que a Comissão Europeia tenha 
decidido assegurar um nível adequado de proteção dos seus dados pessoais; 
• a transferência dos seus dados pessoais se encontra sujeita a salvaguardas adequadas, que podem 
incluir regras empresariais vinculativas, acordos de tratamento de dados ou cláusulas-tipo de proteção de dados 
adotadas pela Comissão da UE; ou 
• se aplica uma das derrogações no RGPD para transferir dados pessoais para fora do EEE. 
 
Se desejar mais informações, por favor contacte o nosso RPD. 
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9. Os seus direitos 

Pode exercer os seguintes direitos: 

Acesso O direito a ser-lhe fornecida uma cópia das suas informações pessoais  

Retificação O direito a pedir-nos a correção de quaisquer erros relativos às suas 
informações pessoais 

A ser esquecido O direito a pedir-nos a remoção das suas informações pessoais, em 
determinadas situações 

Restrição de processamento O direito de nos obrigar a restringir o tratamento das suas informações 
pessoais - em determinadas circunstâncias, por exemplo, se contestar a 
exatidão dos dados 

Portabilidade dos dados O direito de receber as informações pessoais que nos forneceu, num 
formato estruturado, comummente utilizado e legível através de máquina 
e/ou transmitir esses dados a entidades terceiras em determinadas 
situações 

Contestação O direito a contestar: 

em qualquer altura, relativamente às suas informações pessoais serem 
processadas para comercialização direta (incluindo a definição de perfis); 

em certas outras situações relativamente ao nosso processamento contínuo 
das suas informações pessoais, por exemplo, o processamento realizado 
para os nossos legítimos interesses. 

Não estar sujeito a decisões 
individuais automatizadas 

O direito de não estar sujeito a uma decisão baseada unicamente no 
processamento automático (incluindo a definição de perfis) que produza 
efeitos legais que lhe digam respeito ou que o afetem de forma semelhante 

Adicionalmente, se o/a titular dos dados tiver dado o seu consentimento para qualquer um dos tratamentos 
dos seus dados pessoais, tem o direito de retirar a qualquer momento o seu consentimento a esse tratamento, 
quando relevante. Deve contactar o encarregado da proteção de dados se assim o desejar. 

O nosso objetivo é satisfazer os pedidos das pessoas em causa o mais rapidamente possível e assegurar o 
cumprimento da legislação, a menos que se apliquem exceções. Nesses casos, as razões de qualquer atraso 
serão explicadas por escrito ao titular dos dados que tiver realizado o pedido. 

Ao processar um pedido, a identidade da pessoa em causa precisa de ser verificada antes de a informação ser 
divulgada. Nenhum dado pessoal será divulgado a entidades terceiras sem o consentimento escrito da pessoa 
a quem os dados dizem respeito. 

Reservamo-nos no direito de recusar pedidos repetidos/vexatórios. 

Para mais informações sobre cada um desses direitos, incluindo as circunstâncias em que se aplicam, queira 
por favor contactar o nosso RPD.  
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10. Manutenção das suas informações pessoais de forma segura 
 
Temos medidas de segurança técnicas e organizacionais adequadas para evitar que informações pessoais sejam 
acidentalmente perdidas, utilizadas ou acedidas de forma ilegal. Limitamos o acesso às suas informações 
pessoais àqueles que têm uma genuína necessidade comercial de aceder às mesmas. Aqueles que processam 
as suas informações só o farão de forma autorizada e encontram-se sujeitos a um dever de confidencialidade.  
 
Temos também procedimentos em vigor para lidar com quaisquer suspeitas de violação da segurança de dados. 
Iremos notificá-lo e à autoridade de supervisão relevante de uma suspeita de violação da segurança de dados 
quando formos legalmente obrigados a fazê-lo. 

11. Como reclamar 
 
Esperamos que nós e o nosso RPD possamos resolver qualquer preocupação ou reclamação que possa ter 
acerca da utilização das suas informações pela nossa parte.  
 
O RGPD também lhe confere o direito de apresentar uma queixa junto de uma autoridade de supervisão. A 
autoridade de supervisão no Chipre a Comissão para a Proteção de Dados, que pode ser contactada por correio 
eletrónico através do endereço commissioner@dataprotection.gov.cy ou por telefone através do número +357 
22818456.  

12. Alterações a esta política de privacidade 
 

Esta política de privacidade foi atualizada pela última vez em 26/10/2020.  
 
Estamos constantemente a rever a forma como processamos e protegemos os dados. Por conseguinte, podem 
ocorrer alterações à nossa política de privacidade em qualquer momento. Esforçar-nos-emos por publicar 
quaisquer alterações. Aconselhamo-lo a verificar o nosso website eu.bdswiss.com de forma regular para 
informações acerca de quaisquer alterações. 
 

13. Como contactar-nos 
 

Por favor contacte o nosso RPD por correio, e-mail ou telefone se tiver alguma questão acerca desta política de 
privacidade ou acerca das informações que temos sobre si. 
 

Informações de contacto do nosso RPD: 
Endereço:  
Data Protection Officer 
BDSwiss Holding Ltd 
Apostolou Andrea Street 11, 
Hyper Tower, 5th Floor,   
4007 Mesa Yeitonia, Limassol, Cyprus 
Email: dpo@bdswiss.com      
Tel: +357 25053940 
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