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1. Enquadramento  

Esta política de privacidade deixa-o saber o que acontece a qualquer dado pessoal que nos 

forneça, ou qualquer que possamos recolher de ou sobre si. 

Aplica-se a todos os produtos e serviços, e instâncias onde recolhemos os seus dados pessoais. 

Esta política de privacidade aplica-se à informação pessoal tratada pelo, ou em nome do, Grupo 

Feilo Sylvania.  

2. O Grupo Feilo Sylvania  

O Grupo Feilo é detido pelo Feila Malta Limited, (Level 2 West, Mercury Tower,The Exchange 

Financial and Business Centre,Elia Zammit Street,St. Julian's STJ 3155 Malta). A entidade 

Feilo Sylvania ou entidades que lhe forneçam produtos ou serviços são referidos no nosso site. 

A entidade Feilo Sylvania que recolhe os seus dados será considerada como a Responsável pelo 

Tratamento. Poderá contactar o Responsável pelo Tratamento utilizando os detalhes no nosso 

site. 

3. Que tipo de informação pessoal sobre si podemos tratar? 

A Informação Pessoal que trataremos em conexão com todos os nossos produtos e serviços, se 

relevante, inclui: 

 Detalhes pessoais e de contacto, como o grau, nome completo, detalhes do contacto e 

histórico dos detalhes de contacto 

 A sua data de nascimento, género e/ou idade 

 A sua nacionalidade, se necessário para o produto ou serviço 

 Detalhes da sua empresa, se relevante para o fornecimento de bens ou serviços  

 Registos do seu contacto connosco tal como através do número de telefone e, se entrar 

em contacto connosco online através dos nossos serviços online ou através da nossa 

aplicação para smartphone, detalhes como os dados de localização do seu telemóvel, 

endereço IP e endereço MAC 

 Produtos ou serviços que mantém connosco, bem como aqueles pelos quais se tem 

interessado e mantido e os métodos de pagamento associados usados 

 O uso de nossos produtos e serviços, quaisquer pedidos de compra e facturas 

 Marketing para si e análise de dados, incluindo o histórico dessas comunicações, quer 

as abra ou clique em links e informações sobre produtos ou serviços em que 

acreditamos estar interessado e análise de dados para ajudá-lo a segmentar ofertas que 

consideramos ser do seu interesse ou ter relevância para si 

 Informação sobre o seu uso de produtos ou serviços mantidos com os nossos 

parceiros de negócios, como serviços financeiros e produtos 

 Informações que obtivemos de terceiros com o seu consentimento 

 Informações sobre a sua propriedade ou site, como a localização, número de quartos, 

tipo de propriedade e instalação que tenha feito, fotografias do site, se relevante 

 Detalhes financeiros sobre si, como o(s) seu(s) método(s) de pagamento 

 Informações que compramos ou alugamos de terceiros, incluindo informações 

demográficas, detalhes de pendências financeiras, listas de marketing, informações 

disponíveis publicamente e informações para ajudar a melhorar a relevância de nossos 

produtos e serviços 

 Conhecimentos sobre si e os nossos clientes, obtidos a partir de análises ou definição 

de perfis de clientes (profiling), cookies, dados de utilização 



 

4. Qual é a fonte da sua informação pessoal? 

Recolhemos informações pessoais das seguintes fontes gerais:  

 Directamente de si e de fornecedores de produtos e serviços 

 Informação gerada sobre si quando usa os nossos produtos e serviços 

 De um agente ou distribuidor com quem trabalhamos para lhe fornecer produtos ou 

serviços ou ofertas  

 Empresas do Grupo Feilo Sylvania, se já tiver comprado produtos com eles, se tiver 

feito o pedido para um 

 Parceiros de negócios (por exemplo, instituições de serviços financeiros) ou outros que 

sejam parte do fornecimento de produtos e serviços ou que estejam a operar os nossos 

negócios  

 Compramos ou alugamos informações sobre si ou clientes em geral de entidades 

terceiras, incluindo informações demográficas, listas de marketing, informações 

disponíveis publicamente e outras informações para ajudar a melhorar nossos produtos 

e serviços ou o nosso negócio. 

 

5. Para o que usamos os seus dados pessoais? 

Usamos os seus dados pessoais, incluindo qualquer dado pessoal mencionado no ponto 3 

acima, para as seguintes finalidades: 

 Avaliação de um pedido de um produto ou serviço, incluindo a consideração de 

oferecer ou não o produto ou serviço, o preço, o risco de fazê-lo, a disponibilidade 

do método de pagamento e os termos 

 Gerir produtos e serviços relacionados a esse produto ou serviço, ou pedido para um 

 Actualização dos seus registros, seguimento (tracking) do seu paradeiro e 

recuperação da dívida 

 Gerir qualquer aspecto do produto ou serviço 

 Tomar decisões automatizadas sobre oferecer um produto ou serviço, ou o preço, 

método de pagamento, risco ou termos do mesmo 

 Realizar e/ou testar o desempenho dos nossos produtos e serviços 

 Melhorar o funcionamento do nosso negócio e dos nossos parceiros comerciais 

 Gerir e auditar as nossas operações de negócios, incluindo contabilidade 

 Monitorizar e manter registos de nossas comunicações entre você e a nossa equipa 

 Para pesquisa de mercado e análise e desenvolvimento de estatísticas 

 Para comunicações de marketing directo e definições de perfis relacionados, para 

nos ajudar a oferecer produtos e serviços relevantes, incluindo a decisão de oferecer 

ou não determinados produtos e serviços. Enviar-lhe-emos marketing por SMS, e-

mail, telefone, correio, redes sociais e canais digitais (por exemplo, usando o 

Facebook Custom Audiences e o Google Custom Match) 

 Desenvolver novos produtos e serviços e rever e melhorar produtos e serviços 

atuais 

 Para cumprir as obrigações legais e regulamentares, exigências e orientações 

 Para fornecer informações e análises dos nossos clientes, tanto para nós como para 

o benefício dos parceiros de negócios, como parte do fornecimento de produtos ou 

serviços, ajudando-nos a melhorar produtos ou serviços, ou para avaliar ou 

melhorar a operação do nosso negócio 

 Para compartilhar informações, conforme necessário, com parceiros de negócios 

(por exemplo, instituições de serviços financeiros), prestadores de serviços ou como 

parte do fornecimento e da administração dos nossos produtos e serviços ou da 

operação dos nossos negócios 



 Para facilitar a venda de uma ou mais partes do nosso negócio 

 Para permitir que outras empresas do Grupo Feilo Sylvania realizem qualquer das 

finalidades acima 

 

6. Qual é o fundamento legal para o tratamento das suas informações pessoais 

(incluindo quando as partilhamos com outros)? 

Contamos com as seguintes bases legais para usar os seus dados pessoais: 

A. Quando é necessário fornecer os nossos produtos ou serviços, tais como: 

 

 Avaliar um pedido de um produto ou serviço que detenha connosco, incluindo 

considerar oferecer-lhe ou não o produto, o preço, os métodos de pagamento 

disponíveis e as condições  

 Gerir produtos e serviços que possui connosco, ou um pedido para um 

 Actualizar os seus registos, localizar o seu paradeiro para contactá-lo sobre a sua conta e 

fazer isto para cobrar dívida (quando apropriado) 

 Compartilhar as suas informações pessoais com parceiros de negócios e prestadores de 

serviços quando solicitar um produto, para ajudar a gerir o seu produto 

 Todas as etapas e actividades relevantes para gerir o produto ou serviço, incluindo 

questões, gestão de pedidos, fornecimento e entrega, tratamento de reclamações, 

reclamações de garantia, administração e gerência de contas 

 Para algumas das nossas definições de perfis e outras decisões automatizadas para 

decidir se lhe ofereceremos um produto e/ou serviço, um método de pagamento 

específico e o preço ou termos deste 

 

B. Quando é do nosso interesse legítimo fazê-lo, como: 

 

 Gerir os seus produtos e serviços relacionados com isso, actualizando os seus registos, 

localizando o seu paradeiro para contactá-lo sobre a sua conta e fazendo isso para 

recuperar dívida (quando apropriado) 

 Manutenção de segurança de rede e dados 

 Avaliar uma solicitação de um produto ou serviço que detenha connosco, inclusive 

considerar se devemos ou não oferecer-lhe o produto, o preço, os métodos de 

pagamento disponíveis e as condições 

 Realizar e/ou testar o desempenho dos nossos produtos e serviços 

 Seguir as orientações e recomendar as melhores práticas dos órgãos governamentais e 

regulatórios 

 Para gerir e auditar as nossas operações de negócios, incluindo contabilidade 

 Realizar a monitorização e manter registos das suas comunicações com a nossa equipa 

(veja abaixo) 

 Para pesquisa de mercado e análise e desenvolvimento de estatísticas 

 Para comunicações de marketing directo e definições de perfis relacionados, para nos 

ajudar a oferecer produtos e serviços relevantes, incluindo a decisão de oferecer ou não 

determinados produtos e serviços. Enviar-lhe-emos marketing por SMS, e-mail, 

telefone, correio, redes sociais e canais digitais (por exemplo, usando o Facebook 

Custom Audiences e o Google Custom Match) 

 Para desenvolver novos produtos e serviços e rever e melhorar produtos e serviços 

atuais 

 Sujeito aos controlos apropriados, para fornecer informações e análise dos nossos 

clientes aos parceiros de negócio, seja como parte do fornecimento de produtos ou 

serviços, ajudando-nos a melhorar produtos ou serviços, ou para avaliar ou melhorar o 

funcionamento do nosso negócio 

 Para algumas das nossas definições de perfis e outras decisões automatizadas 



 Facilitar a venda de uma ou mais partes do nosso negócio 

 Onde precisamos de compartilhar as suas informações pessoais com pessoas ou 

organizações para administrar o nosso negócio 

 

C.  Para cumprirmos as nossas obrigações legais  

 

 Cumprir com qualquer uma das nossas obrigações legais e regulamentares, requisitos e 

orientações, por ex. direito tributário, regulamentos de branqueamento de capitais, etc. 

 Onde precisarmos de compartilhar as suas informações pessoais com pessoas ou 

organizações, a fim de cumprir todas as obrigações legais e/ou regulamentares 

 

D. Com o seu consentimento ou consentimento explícito: 

 

 Para algumas comunicações de marketing directo 

 Para algumas das nossas definições de perfis e outras decisões automatizadas 

 

7. Quando partilhamos as suas informações pessoais com outras organizações? 

 

Podemos partilhar informações com as seguintes entidades terceiras para os fins 

mencionados acima: 

 

 Empresas do Grupo Feilo Sylvania e prestadores de serviços 

 Parceiros de negócios (por exemplo, instituições de serviços financeiros, 

seguradoras) ou outros que façam parte do fornecimento dos seus produtos e 

serviços ou operem o nosso negócio 

 Órgãos governamentais e reguladores 

 Outras organizações e empresas que nos forneçam serviços, como agências de 

recuperação de dívidas, prestadores de hospedagem de backup e servidores, 

prestadores de software e de manutenção de IT, prestadores de armazenamento de 

documentos, prestadores de outras funções de back office e organizações de 

pesquisa de mercado que nos ajudam a desenvolver e melhorar nossos produtos e 

serviços 

 

8. Como e quando pode retirar o seu consentimento? 

 

Sempre que dependemos no seu consentimento para tratar dados pessoais, poderá retirá-lo a 

qualquer momento entrando em contacto connosco. Por favor note que ao retirar o seu 

consentimento não afecta a legalidade do tratamento realizado antes de tal retirada. 

 

9. As suas informações pessoais são transferidas para fora do EEE? 

 

Somos uma organização global actuando principalmente na Europa, Oriente Médio e África 

(EMEA), América Latina (LATAM) e Sudeste Asiático. A nossa sede está localizada na 

Hungria e os nossos escritórios de apoio estão localizados no Reino Unido e na Bélgica. As suas 

informações pessoais podem, portanto, ser transferidas para fora do Espaço Económico 

Europeu. Se fizermos isso, certificar-nos-emos de que as salvaguardas adequadas estão em 

vigor, por exemplo, usando acordos contratuais aprovados, a menos que certas excepções se 

apliquem. 

 

Pode solicitar cópias de tais salvaguardas entrando em contacto connosco, usando os detalhes 

abaixo. 

 

10. O que você deve fazer se as suas informações pessoais mudarem? 

 



Deve informar-nos para que possamos actualizar nossos registos. Em seguida, actualizaremos os 

seus registos, se pudermos. 

 

11. Tem de nos fornecer as suas informações pessoais? 

 

Não podemos fornecer os nossos produtos ou serviços se não nos fornecer determinadas 

informações. Nos casos em que fornecer algumas informações pessoais seja opcional,  

deixaremos isso claro. 

 

12. Fazemos alguma monitorização envolvendo o tratamento das suas informações 

pessoais? 

 

Nesta secção, monitorização significa: ouvir, gravar, visualizar, interceptar ou recolher e manter 

registos (conforme o caso) de chamadas, e-mails, mensagens de texto, mensagens de redes 

sociais, pessoalmente (face to face) reuniões e outras comunicações. 

 

Podemos monitorizar quando for permitido por lei e faremos isso onde a lei o exigir, ou para 

cumprir as regras regulamentares, para prevenir ou detectar crimes, no interesse de proteger a 

segurança dos nossos sistemas e procedimentos de comunicação e para controlo da qualidade e 

formação de pessoal. Essas informações podem ser partilhadas para as finalidades descritas 

acima. 

 

13. Por quanto tempo as suas informações pessoais são retidas por nós? 

 

A menos que lhe expliquemos de outra forma, manteremos as suas informações pessoais com 

base nos seguintes critérios: 

 

 Enquanto tivermos necessidades comerciais razoáveis, como gerir o nosso 

relacionamento consigo e gerir as nossas operações 

 Desde que lhe forneçamos bens e/ou serviços e, em seguida, enquanto alguém puder 

fazer uma reclamação contra nós; e/ou 

 Períodos de retenção de acordo com os requisitos legais ou regulamentares ou 

orientações. 

 

14. Quais são os seus direitos sob as leis de protecção de dados? 

 

Aqui está uma lista dos direitos que todos os indivíduos têm sob as leis de protecção de dados. 

Não se aplicam em todas as circunstâncias. Se quiser usar qualquer um deles, explicar-lhe-emos 

na ocasião se se aplicam ou não. O direito à portabilidade dos dados é relevante apenas desde 25 

de Maio de 2018. 

 

 O direito de ser informado sobre o tratamento das suas informações pessoais 

 O direito de ter as suas informações pessoais corrigidas se forem imprecisas e as 

informações pessoais que se encontrarem incompletas sejam completadas 

 O direito de se opor ao tratamento das suas informações pessoais 

 O direito de limitar o tratamento das suas informações pessoais 

 O direito de ter suas informações pessoais apagadas (o “direito a ser esquecido”) 

 O direito de solicitar o acesso às suas informações pessoais e obter informações sobre 

como as tratamos 

 O direito de mover, copiar ou transferir as suas informações pessoais 

(“portabilidade dos dados”) 

 Direitos em relação à decisões automatizadas que tenham um efeito legal ou o afecte 

de maneira significativa  
 



Se considerar que os seus direitos relativos a dados pessoais foram violados, pode também 

contactar e apresentar uma reclamação à autoridade local de protecção de dados, em particular 

no Estado-Membro da sua residência habitual, local de trabalho ou local da alegada infracção. 

Por favor, visite o seguinte site para detalhes de contacto das Autoridades de Protecção de 

Dados dos Estados Membros: http://ec.europa.eu/newsroom/article29/item-

detail.cfm?item_id=612080. Pode contactar-nos usando os detalhes abaixo. 

 

15. O seu direito de se opor 

 

Tem o direito de se opor a determinadas finalidades para o tratamento, em particular para dados 

tratados para fins de marketing directo e para dados tratados por determinadas razões com base 

nos nossos interesses legítimos. Pode contactar-nos via info@sylvania-lighting.com, para 

exercer esses direitos. 

 

16. Quais são suas preferências de marketing e o que significam? 

 

Podemos usar a sua morada, números de telefone, endereço de e-mail e redes sociais ou canais 

digitais (por exemplo, Facebook, Google e instalações de mensagens noutras plataformas) para 

entrar em contacto consigo de acordo com as suas preferências de marketing. Pode interromper 

o nosso marketing a qualquer momento entrando em contacto connosco, usando os detalhes 

abaixo ou seguindo as instruções na comunicação.  

 

17. Política de Cookies 

 

O Grupo Feilo Sylvania usa Cookies. Para saber mais e para um aviso detalhado sobre cookies, 

referimos a nossa Cookie Policy. 

 

18. Alterações a esta política de privacidade 

 

Podemos alterar esta política de privacidade quando apropriado, actualizando esta página para 

reflectir as alterações na lei e/ou das nossas práticas de privacidade. Nós encorajamo-lo a 

verificar esta política de privacidade para alterações sempre que visitar o nosso site - https: 

www.sylvania-lighting.com/. 

 

19. Contacte-nos 

 

Se tiver alguma dúvida sobre esta política de privacidade, ou se quiser exercer os seus direitos, 

pode contactar-nos via info@sylvania-lighting.com 

 

http://www.sylvania-lighting.com/en-int/legal/cookie-policy/

