
 

Politica de Privacidade 

Proteção de Dados Pessoais – Informação para Clientes 

  

Os dados pessoais recolhidos serão tratados pela Pop Couture Lda– (“Bestpoint”), com sede 

em Alameda Sª Dâmaso 19/21 4810-286 Guimarães número único de matrícula e identificação 

de pessoa coletiva 513049711, enquanto entidade responsável pelo tratamento dos dados 

pessoais. 

  

A informação fornecida será tratada de forma confidencial e utilizada para efeitos de gestão da 

nossa relação com o cliente, para o fornecimento dos nossos produtos e para a prestação dos 

nossos serviços, convites para eventos, envio de ofertas e comunicações de marketing envio 

de publicidade e correspondência promocional, serviço pós-venda de interesses do cliente . 

Tratamos os seus dados pessoais de acordo com a Lei n.º 67/98, de 26 de outubro e o 

Regulamento (UE) 2016/679 do Parlamento Europeu e do Conselho de 27 de abril de 2016 

(RGPD). 

Os dados pessoais recolhidos serão conservados pela Bestpoint pelo período em que vigore a 

sua relação com o cliente, podendo ser conservados por período superior, estabelecido na lei 

ou para defesa de direito/interesse em processo judicial. 

 Nos termos da legislação aplicável, poderá solicitar, a todo o tempo, o acesso aos dados 

pessoais que lhe digam respeito, bem como a sua retificação, eliminação ou a limitação do seu 

tratamento, a portabilidade dos seus dados, ou opor-se ao seu tratamento, mediante pedido 

dirigido à Bestpoint para: 

email info@bestpoint.pt ou  

morada: Alameda Sª Dâmaso 19/21 4810-286 Guimarães 

  

Poderá igualmente, através dos referidos meios, retirar o seu consentimento para o 

tratamento dos dados para efeitos de envio de comunicações de marketing, não afetando, 

contudo, o tratamento realizado até tal data. 

  

Sem prejuízo de qualquer outra via de recurso administrativo ou judicial, tem direito a 

apresentar uma reclamação à CNPD ou a outra autoridade de controlo competente nos termos 

da lei, caso entenda que o tratamento dos seus dados pela Bestpoint viola o regime legal em 

vigor a cada momento. 

Para mais informações sobre os termos do tratamento de dados pela Bestpoint, por favor 

consulte a nossa Política de Privacidade no site www.bestpoint.pt.  Poderá ainda contatar o 

Encarregado de Proteção de Dados para o email e/ou morada acima indicados. 

A gerencia 

 


