Termos de Uso, Política de privacidade e informações de
cookies / identificadores de dispositivos móveis
Esta declaração na versão 2 foi atualizada em 14.05.2019

Neste website / aplicação pode ler toda a Política de Privacidade e Informações sobre
Cookies do website / identificadores de dispositivos móveis na aplicação da equipa "My Golf
Events" .

Introdução
Descrevemos a seguir por que guardamos e processamos os seus dados pessoais, com base
legal e como tratamos os dados pessoais que nos fornece e os dados pessoais que obtemos
da sua visita ao nosso website ou aplicação.
O uso deste website / aplicação implica o seu reconhecimento deste Aviso de Privacidade.

Base jurídica
Estamos apenas a processar os seus dados pessoais porque nos deu um consentimento
específico ou porque tal processamento é necessário para a execução de um contrato do
qual faz parte. Quando a base legal do processamento é o consentimento, o utilizador tem o
direito de retirar seu consentimento a qualquer momento, sem afetar a legalidade de
qualquer processamento realizado antes da retirada do consentimento. Para isso deve
contactar-nos para o email register@appmygolfevents.com e mencionar "No Consent" na
linha de assunto do seu e-mail.

Dados pessoais guardados
Nós guardamos dados pessoais do utilizador (referidos a seguir como “Dados Pessoais”) de
várias maneiras:
• Registo: Recolhemos o Email exclusivamente para permitir o registo no website / aplicação
e o fornecimento de serviços ao utilizador final. Este registo é regido pelos Termos de uso
dos sites da Web e por quaisquer termos adicionais que sejam aplicáveis de tempos em
tempos. O não preenchimento dos campos obrigatórios (devidamente assinalados : Primeiro
nome, email e palavra-chave) implica a invalidação do registo, obrigatório para aceder às
funcionalidades do websitewww.appmygolfevents.com ou da aplicação "MyGolfEvents".
• Cookies ou identificadores de dispositivos móveis : Nós também podemos guardar certas
informações quando visita o nosso website através de cookies ou identificadores de
dispositivos móveis na aplicação.

Uso de dados pessoais
Os seus Dados Pessoais serão utilizados exclusivamente e apenas na medida do necessário,
para nos permitir disponibilizar alguns serviços , como sejam, a possibilidade de enviar
inscrição para um torneio de golfe com os seus dados de email, Handicap, Clube, Nº de
federado e Idade. Nós não usaremos os seus Dados Pessoais para quaisquer novas
finalidades que ainda não tenham sido previstas neste Aviso de Privacidade, exceto para
cumprir uma obrigação legal. Em qualquer caso, antes de usar os Dados Pessoais para outros
fins, nossa Política de Privacidade será atualizada e nós informaremos o utilizador sobre a
mudança. Para atividades baseadas em consentimento, não processaremos seus Dados
Pessoais para novos propósitos sem primeiro obter o seu consentimento.

Categorias especiais de dados pessoais
Não guardaremos ou processaremos qualquer outra categoria especial de dados pessoais do
utilizador, como dados reveladores de origem racial ou étnica, opiniões políticas, crenças
religiosas ou filosóficas ou outras crenças de natureza semelhante, associação a sindicatos,
dados genéticos, dados biométricos para identificar unicamente uma pessoa natural, saúde,
vida sexual ou orientação sexual.

Marketing direto
Não usaremos os seus Dados Pessoais para fins de marketing direto sem o seu
consentimento prévio explícito, exceto quando autorizado pela legislação aplicável. Se a
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qualquer momento o utilizador decidir não receber mais informações comerciais ou
promocionais de nossa parte, poderá, gratuitamente e sem fornecer qualquer justificativa,
recusar quaisquer campanhas de marketing direto e opor-se ao futuro processamento de
seus Dados Pessoais para tais fins enviando-nos um e-mail para
register@appmygolfevents.com e mencionar "No Marketing" na linha de assunto do seu email. Em alternativa, pode utilizar o procedimento de exclusão fornecido em qualquer
mensagem promocional que receba da nossa parte. Por favor, note que optando por receber
mensagens promocionais nossas não irá impedi-lo de receber informações relacionadas a
qualquer contrato que possa ter celebrado connosco.

Nenhuma decisão automatizada
Não utilizaremos processos automatizados de tomada de decisão, incluindo perfis, exceto
quando autorizado pela legislação aplicável. Nesses casos, será informado sobre a lógica
envolvida na decisão bem como o significado e as consequências previstas de tal
processamento para o utilizador.

Partilhar dados pessoais com terceiros
Não disponibilizaremos os seus Dados Pessoais a terceiros e não divulgaremos publicamente
os Dados Pessoais, a menos que tais transferências sejam baseadas em seu consentimento
específico, necessário para a execução de um contrato firmado entre o utilizador e nós. Os
dados são de outra forma autorizados ou obrigatórios por lei ou por ordem de uma
autoridade administrativa ou judicial.
Os seus Dados Pessoais são exclusivamente tratados por nós e não serão vendidos para fins
comerciais, publicitários ou estatísticos.
Podemos transferir seus dados pessoais para os seguintes destinatários: parceiros envolvidos
em nossos eventos, como sejam, os clubes organizadores dos torneios de golfe que poderão
receber informação dos vossos dados pessoais (email, Handicap, Nº federado, Idade) para
fins de inscrição nos mesmos.

Uso de cookies / identificadores de dispositivos móveis
Cookies / identificadores de dispositivos móveis são pequenos arquivos de texto que são
colocados no seu computador ou outro dispositivo por websites que visita ou aplicações
móveis que utiliza. Eles são amplamente utilizados para que os websites/aplicações
funcionem ou trabalhem com mais eficiência, além de fornecer informações aos
proprietários do website / aplicação.

Cookies / identificadores de dispositivos móveis de conteúdo incorporado
Os cookies / identificadores de dispositivos móveis podem ser definidos por fornecedores
de conteúdo incorporado de terceiros.
Os nossos parceiros irão recolher dados e utilizar cookies / identificadores de dispositivos
móveis para a medição e a personalização de anúncios
No nosso caso, o parceiro fornecedor de publicidade é a Google.

Links para sites de terceiros
Em algumas secções do website, fornecemos links para sites de terceiros (como a Google) e
plataformas de redes sociais (como Facebook, Twitter, Instagram) que não estão sujeitas a
este Aviso de Privacidade. Esses links são fornecidos como uma conveniência para o
utilizador; no entanto, esteja ciente de que não temos controle sobre esses terceiros ou os
seus websites, e que, eles terão um aviso de privacidade diferente, aplicando-o às
informações guardadas quando estiver nesses websites. Nós encorajamo-lo a ler
cuidadosamente os avisos de privacidade de todos os websites antes de fornecer
informações pessoalmente identificáveis.
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Duração do armazenamento
Nós manteremos os seus Dados Pessoais somente pelo tempo necessário para o
cumprimento das finalidades descritas acima ou conforme exigido pelas leis de retenção de
dados aplicáveis e pelos períodos de limitação estatutários para reivindicações.

Segurança e confidencialidade
Implementamos medidas técnicas e organizacionais de acordo com as práticas padrão do
sector para garantir um nível adequado de segurança dos Dados Pessoais processados. No
entanto, a segurança requer esforços de todas as partes envolvidas. Assim, encorajamo-lo a
contribuir para esses esforços tomando as medidas de segurança apropriadas, inclusive
usando senhas fortes e mantendo todos os nomes de utilizador e senhas (se houver)
confidenciais.

Crianças nos sites
O website/aplicação é destinado a todas as idades e para todos os públicos. Se tem menos de
16 anos, por favor, procure a orientação dos seus pais ou responsáveis antes de usar nossos
serviços. Se tem menos de 16 anos e deseja registar-se, informe os seus pais dos dados
fornecidos. Se você é pai / mãe ou tutor de uma criança com menos de 16 anos e acredita ou
percebe que seu filho nos forneceu informações sem o seu consentimento, entre em
contacto connosco em register@appmygolfevents.com

Os seus direitos
A qualquer momento, pode exercer o seu direito de solicitar acesso, retificação e, conforme
o caso, a eliminação de quaisquer Dados Pessoais seus.
Quando aplicável, tem o direito de retirar o consentimento a qualquer momento, isso não
afeta a legalidade do processamento com base no consentimento feito antes de tal retirada.
Como titular dos dados, tem o direito de apresentar uma queixa a uma autoridade de
controlo (em particular no Estado-Membro da União Europeia do seu local de residência
habitual, o seu local de trabalho ou o local onde ocorreu a violação) se considerar que o
processamento de dados pessoais viola a legislação aplicável em relação à proteção de
dados.

Contacto de proteção de dados
Pode contactar-nos através do email register@appmygolfevents.com, relativamente a todas
as questões relacionadas com o processamento dos seus Dados Pessoais e ao exercício dos
seus direitos ao abrigo da legislação europeia aplicável em matéria de proteção de dados.

Alterações ao contrato
Reservamo-nos o direito, a nosso critério, de alterar, modificar, adicionar ou remover partes
deste Aviso de Privacidade a qualquer momento. Encorajamos o utilizador a verificar este
documento periodicamente para ler a versão mais recente deste Aviso de Privacidade, pois o
uso continuado deste website/aplicação após a publicação de alterações a esses termos
significará que reconhece essas alterações.
Obrigado por visitar o nosso website /utilizar a nossa aplicação.
My Golf Events Team

