Informação sobre o tratamento dos dados pessoais de acordo com o artigo 13 do
Decreto legislativo Italiano 196 /2003

Prezado Cliente,
Geox S.p.A. (doravante denominada “Geox”), na qualidade de Responsável pelo tratamento,
informa-o, em conformidade com o disposto no artigo 13 do Decreto Legislativo Italiano 196/2003 do
Código Italiano em matéria de protecção dos dados pessoais (doravante denominado “Código”), de
que os dados fornecidos serão tratados conforme as norms vigentes e atendendo aos parâmetros que
se indicam de seguida.
Finalidade e modalidade do tratamento
Os dados pessoais fornecidos serão recolhidos e tratados, dentro dos limites do consentimento fornecido,
em papel e/ou com o auxílio de instrumentos electrónicos ou telemáticos, para as seguintes finalidades:
1) permitir-lhe aderir ao programa de fidelidade “Benefeet” – disponível (i) nas lojas que fazem parte do
programa (poderá consultar a lista das lojas quer no sítio da web www.geox.com, quer na brochura informativa
do programa e (ii) no sítio da web www.geox.com – e aceder a prémios, descontos promoções e iniciativas
específicas, atribuídos em resultado do valor das suas compras. A fim de poder verificar e gerir a sua adesão ao
“Benefeet”, terá à sua disposição no sítio da web www.geox.com uma área reservada que lhe permitirá aceder
a serviços específicos, incluindo a atualização de dados pessoais, monitoração dos pontos acumulados com as
suas compras, confirmação das suas compras, pontos de bónus, etc.
2) contactá-lo para envio de material publicitário/promocional genérico (via correio, correio electrónico, SMS,
MMS, “postings”, mensagens ou comunicações de iniciativas em redes sociais etc.) relativo aos produtos, outras
iniciativas relacionadas, serviços e/ou ofertas de Geox,
3) melhoria das nossas ofertas comerciais graças (i) ao conhecimento que adquirimos sobre si e aos dados
que nos forneceu sobre os membros da sua família; (ii) ao conhecimento das suas preferências de compra:
ao fornecer o seu nome à caixa, as suas compras poderão ser associadas ao seu nome e analisadas para que
possamos conhecer seus hábitos de consumo e, portanto, adaptar a nossa oferta comercial;
4) contactá-lo para envio de material publicitário/promocional personalizado - ou seja, expressamente
preparado com base no conhecimento das suas preferências de compra (via correio, correio electrónico, SMS,
MMS, “postings”, mensagens ou comunicações de iniciativas em redes sociais, etc.);
5) contactá-lo - através de entrevistas telefónicas ou de correio eletrónico – para realizar pesquisas de mercado e
verificar o seu grau de satisfação em relação à qualidade dos produtos e serviços fornecidos pela Geox.
Solicitamos que forneça todos os dados indicados como “obrigatórios” pois são necessários para o envio
de material publicitário/promocional; se não forem fornecidos, ou forem fornecidos de forma incompleta, não
poderemos prosseguir com a sua solicitação. Se não forem fornecidos os dados indicados como “facultativos”, a
Geox não poderá realizar, no todo ou em parte, as actividades descritas nos pontos 2, 3, 4 e 5.
Para poder tratar os seus dados com as finalidades indicadas nos pontos 2, 3, 4 e 5 acima, necessitamos do seu
consentimento expresso.
Âmbito de comunicação e divulgação dos dados pessoais
Os seus dados não serão divulgados. Para que possamos alcançar as finalidades indicadas acima, poderão
conhecer os seus dados as pessoas encarregues do processamento na Direção de Marketing da Geox (enquanto
Responsável pelo tratamento e Subcontratante externo nomeado pela Geox Retail), bem como, Subcontratantes
externos tais como: (i) sociedades que, por nossa conta, registam os dados, (ii) sociedades encarregues, por
nossa conta, de gerir o programa “Benefeet”, analisar as suas compras, criar promoções e/ou comunicações
comerciais, bem como realizar estudos de mercado, (iii) sociedades responsáveis pelo envio de material
promocional e publicitário para as finalidades indicadas nos pontos 2 e 4 (limitados aos dados necessários para
o envio), (iv) os nossos franqueados (as sociedades que gerem as nossas lojas), (v) as sociedades por nós
encarregues da gestão e conservação dos nossos arquivos informáticos. Quanto a estas últimas, os dados
poderão ser transferidos momentaneamente para o estrangeiro, mas apenas para onde possamos assegurar um
nível de proteção adequado dos seus dados pessoais, em conformidade com os artigos 43 e 45 do Código. Os
nomes de todos os Subcontratantes externos podem ser obtidos no endereço www.geox.com.
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Direitos do interessado
Mediante comunicação à Geox S.p.A., Via Feltrina Centro n. 16, 31044 Montebelluna
(TV) – Direcção de Marketing, tel. +39 0423 2822 fax +39 0423 282125, correio eletrónico
privacy@geox.com, poderá a qualquer momento exercer os seus direitos legais, incluindo:
1) obter a confirmação da existência ou não de dados pessoais a seu respeito;
2) obter informação sobre: a indicação da fonte dos dados pessoais, as finalidades e os métodos
do seu tratamento, a lógica do tratamento […], os dados de identificação do Responsável pelo
tratamento, subcontratante e representante designado, das entidades ou categorias de entidades a
quem podem ser comunicados os dados pessoais e que poderão obter tais dados na qualidade de …
subcontratante ou de pessoa encarregue do processamento;
3) Obter: a) a atualização, retificação ou, se em tal tiver interesse, a integração dos dados; b) a eliminação,
a conversão em anónimos ou o bloqueio dos dados que tenham sido tratados de forma ilegítima […];
4) opor-se, no todo ou em parte, a) com fundamentos legítimos ao tratamento de dados pessoais que lhe
digam respeito […]; b) ao tratamento de dados pessoais que lhe digam respeito, quando for efetuado com
a finalidade de envio de de material publicitário ou de venda direta ou, de outra forma, para a realização de
pesquisas de mercado ou de comunicação comercial.
Se revogar o seu consentimento para que o contactemos com anúncios, materiais promocionais, deixaremos
de o contactar para essas finalidades. Poderá optar por revogar o seu consentimento relativo a contactos
por certos meios (por exemplo, correio eletrónico. sms, mms, redes sociais, etc.) mantendo-o relativamente a
outros (por exemplo, telefone).
Titular e Responsável pelo tratamento de dados
Os Responsáveis pelo tratamento, cada um no âmbito das respetivas finalidades, são a Geox S.p.A. e a Geox
Retail, S.r.l., ambas com sede em Via Feltrina Centro n.° 16, 31044, Montebelluna (TV).
Foi nomeado responsável interno pelo tratamento o diretor pro tempore da Direcção de Segurança e Serviços
da Geox, cujo nome, assim como uma lista atualizada dos demais responsáveis, poderá ser obtido mediante
solicitação dirigida para os endereços mencionados.
A Geox Retail S.r.l. nomeou a Geox S.p.A como subcontratante externo para o tratamento de dados relativo à
execução da finalidade de fidelização.
											Geox S.p.A.
											Geox Retail S.r.l
Todos os consentimentos são facultativos e não obrigatórios
Declaro ter lido a declaração sobre o tratamento dos dados pessoais e autorizo o tratamento dos dados pessoais
fornecidos, relativos a mim ou enquanto progenitor ou pessoa que exerce o poder paternal relativamente a
quaisquer menores cujos dados pessoais eu forneci com as finalidades de:
1) Marketing genérico: envio – mediante correio, correio eletrónico, sms, mms, “postings”, mensagens ou
comunicações de iniciativas em redes sociais, etc. – de material publicitário / promocional genérico relativo a
produtos, iniciativas, serviços e/ou ofertas da Geox.
				NÃO
		SIM
2) Criação de perfil: conhecimento dos clientes e análise das suas preferências de compra para a melhoria da
sua oferta comercial.
				NÃO
		
SIM
3) Marketing personalizado: envio – mediante correio, correio eletrónico, sms, mms, “postings”, mensagens ou
comunicações de iniciativas em redes sociais, etc. – de material publicitário / promocional criado especificamente
com base no conhecimento dos clientes e das suas preferências de compra (responder apenas se respondeu
SIM à pergunta n.° 2)
				NÃO
		SIM
4) Pesquisas de mercado: realização de pesquisas de mercado e verificação do meu grau de satisfação em
relação aos produtos e serviços Geox
				NÃO
		SIM
_______________________					____________________
(local, data)
(assinatura)
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