
 

INFORMAÇÃO 
 

Madeira Shopping – Centro Comercial, S.A., adiante melhor identificada, na qualidade de 

Responsável pelo Tratamento, faculta para os efeitos previstos na legislação de proteção de dados, 

face à 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 

Madeira Shopping – Centro Comercial, S.A, com sede no Caminho de 

Santa Quitéria, n.º 45, freguesia de Santo António, concelho do 

Funchal, com o capital social de € 3.025.000,00, matriculada na 

Conservatória do Registo Comercial do Funchal, sob o número único 

de matrícula e de pessoa coletiva nº 511 104 928 

Contacto para o exercício de direitos: 

dataprotection@madeirashopping.pt 

2. Contactos do Encarregado da 

Proteção de Dados 

Não aplicável. 

3. Finalidades do tratamento  Inscrição no Passatempo “Dia do Desenho da Mãe” a decorrer no 

website do Centro Madeira Shopping (www.madeirashopping.pt), 

entre o dia 27 (vinte e sete) de abril de 2020 e o dia 3 (três) de 

maio de 2020, mediante o preenchimento do formulário no site do 

Centro Comercial para efeitos de participação no Passatempo “Dia 

do Desenho da Mãe”. 

4. Fundamento jurídico para o 

tratamento 

Consentimento do titular dos dados. 

5. Destinatários ou categorias de 

destinatários dos dados pessoais 

Sierra Portugal, S.A., na qualidade de entidade gestora do Centro 
Comercial e Sixandco, Unipessoal Lda., na qualidade de 
Subcontratante. 

6. Transferência dos dados 

pessoais para país 

terceiro/organização 

internacional  

Não aplicável.   

7. Prazo de conservação dos 

dados pessoais 

Até 03/05/2021.  

8. A existência de decisões 

automatizadas, incluindo a 

definição de perfis 

Não aplicável. 

 

 

 

Informações adicionais: 

A – Direitos do titular de dados 

• O titular dos dados pessoais pode exercer face ao responsável pelo tratamento e nos termos 

da lei, os seguintes direitos relativamente aos dados pessoais que lhe digam respeito: 



 

direito de acesso 

direito de retificação 

direito ao apagamento  

direito à limitação do tratamento 

direito de se opor ao tratamento,  

direito de retirar o consentimento em qualquer altura,  

direito de portabilidade  

• O titular dos dados pessoais tem ainda o direito de apresentar reclamação a uma 

autoridade de controlo.  

 

B – Comunicação de dados: A comunicação de dados pessoais neste âmbito não constitui uma 

obrigação legal ou contratual, nem um requisito necessário para celebrar um contrato; o titular de 

dados não está obrigado a fornecer os seus dados pessoais e se optar por os não fornecer tal 

impedirá a participação no Passatempo “Dia do Desenho da Mãe”, a decorrer no website do Centro 

MadeiraShopping (www.madeirashopping.pt), de 27 (vinte e sete) de abril de 2020 a 3 (três) de 

maio de 2020.  


