
REGULAMENTO GERAL DE PROTEÇÃO DE DADOS PESSOAIS (RGDP) 
 
Com entrada em vigor a 25 de Maio de 2018 do novo Regulamento Geral sobre a Proteção 
de Dados Pessoais — Regulamento n°2016/679 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 
27 de abril de 2016, que estabelece as regras relativas à proteção, tratamento e livre 
circulação dos dados pessoais das pessoas singulares e que se aplica diretamente a todas 
as entidades que procedam ao tratamento desses dados, em qualquer Estado membro da 
União Europeia, incluindo Portugal ou com relação com clientes da União Europeia.. 

A presente  Política de Privacidade esclarece e informa acerca das novas regras aplicáveis 
ao tratamento dos seus dados pessoais, os direitos que lhe assistem, assim como informá-lo 
da forma como pode gerir, diretamente e de forma simples, os respetivos consentimentos. 

No âmbito e para efeitos exclusivos dos serviços que lhe prestamos, a VERTICAL 
EXTREME- AVENTURAS, LDA  é a entidade responsável pelo tratamento dos seus dados 
pessoais e por assegurar a proteção da sua privacidade, atuando em conformidade com a lei 
e o novo Regulamento Geral de Proteção de dados Pessoais. Os seus dados não serão 
processados para quaisquer outros fins que não os aqui especificados. A VERTICAL 
EXTREME- AVENTURAS, LDA  reserva-se no direito de atualizar ou modificar a sua Política 
de Privacidade a qualquer momento, nomeadamente, de forma a adaptá-la a alterações 
legislativas. 

ENTIDADE RESPONSÁVEL PELO TRATAMENTO 
Vertical Extreme – Aventuras, Lda 

Rua José Augusto Gouveia, nº 23 Sto. Antão do Tojal 

Portugal 

Encarregado de Proteção de Dados: Marta Cipriano 

FINALIDADES DO TRATAMENTO 
 
O tratamento de dados levado a cabo pela VERTICAL EXTREME- AVENTURAS, LDA é 
realizado para cumprimento de imposições legais aplicáveis, bem como para as seguintes 
finalidades: 

• Prestação de serviços – Os seus dados pessoais serão tratados no âmbito da prestação dos 
serviços prestados pela VERTICAL EXTREME- AVENTURAS, LDA  , relacionados com a 
actividade do paraquedismo (e.g., para efeito de processamento de pedidos e/ou reservas, 
de subscrição de seguro desportivo de acidentes pessoais, de faturação e de processamento 
de imagens quando expressamente solicitadas e autorizadas por si) 

• Campanhas promocionais – Os seus dados pessoais são igualmente tratados, para fins de 
campanhas promocionais, ou divulgação de ofertas de bens ou serviços da VERTICAL 
EXTREME- AVENTURAS, LDA  . Estas comunicações pretendem dar-lhe a conhecer 
novidades, promoções, campanhas e outras oportunidades de que poderá beneficiar. Os 
seus dados não serão de forma alguma cedidos a terceiros excepto se expressamente 
solicitar/autorizar a VERTICAL EXTREME- AVENTURAS, LDA  . 
Os dados recolhidos (nome, data de nascimento, morada, telemóvel, endereço de e-mail, 
CC, NIF, contacto em caso de emergência, produtos e serviços adquiridos ) destinam-se 
exclusivamente às finalidades indicadas e não serão usados para qualquer outro fim. 



ACESSO AOS DADOS 
 

Os seus dados podem ser acedidos apenas pelos funcionários da VERTICAL EXTREME- 
AVENTURAS, LDA que possuam privilégios de acesso a informação, com cláusula 
contratual de sigilo profissional. A VERTICAL EXTREME- AVENTURAS, LDA  não divulga a 
terceiros quaisquer dados pessoais dos seus clientes e utilizadores, sem o seu 
consentimento, exceto quando tal for exigido por lei. A VERTICAL EXTREME- AVENTURAS, 
LDA  não vende nem negocia os seus dados com terceiros. 

Os seus dados pessoais podem ser comunicados à Fidelidade ou qualquer outra companhia 
de seguros para efeito de subscrição e activação de um seguro desportivo obrigatório de 
acidentes pessoais; a prestadores de serviços da VERTICAL EXTREME- AVENTURAS, LDA  
para efeitos da prestação dos serviços ou de marketing (e.g., envio de vouchers por CTT a 
pedido do cliente, envio de newsletters ou outras campanhas promocionais); e a quaisquer 
autoridades judiciais, fiscais e regulatórias, com a finalidade do cumprimento de imposições 
legais. 

ARMAZENAMENTO E PROCESSAMENTO DE DADOS 
A VERTICAL EXTREME- AVENTURAS, LDA  armazena os seus dados e utilizadores em 
servidores protegidos e encriptados e mantidos de acordo com os mais elevados standards 
de segurança de forma a respeitar as leis de privacidade aplicáveis. Caso deseje ser 
removido da nossa base de dados, poderá exercer esse direito, contactando-nos através dos 
diversos meios disponíveis no website, ou para a morada supra indicada do responsável pelo 
tratamento. 

CONSERVAÇÃO DOS DADOS RECOLHIDOS 
A VERTICAL EXTREME- AVENTURAS, LDA  conservará os seus dados pessoais pelo 
período necessário à prestação dos serviços, respetiva faturação e cumprimento das 
obrigações legais aplicáveis. A VERTICAL EXTREME- AVENTURAS, LDA  conservará ainda 
o endereço de e-mail dos seus clientes, por tempo indefinido, para envio de informação 
técnica ou promocional dos seus serviços ou produtos, sem prejuízo da possibilidade de 
eliminação deste dado, a qualquer momento, a pedido do cliente. 
 
DIREITO DE ACESSO, DE RECTIFICAÇÃO E DE ELIMINAÇÃO DOS DADOS RECOLHIDOS 
Em qualquer momento, tem o direito de aceder aos seus dados pessoais, de os alterar ou 
eliminar, de se opôr ao respetivo tratamento, retirar o consentimento e exercer os demais 
direitos previstos na lei (salvo quanto ao cumprimento de obrigações legais a que a 
VERTICAL EXTREME- AVENTURAS, LDA  esteja sujeita). Caso retire o seu consentimento, 
tal não compromete a licitude do tratamento efetuado até essa data. Tem o direito de ser 
notificado, nos termos previstos no Regulamento, caso ocorra uma violação dos seus dados 
pessoais, podendo apresentar reclamações perante a(s) autoridade(s) competente(s). 

Para o exercício destes direitos, pode fazer o seu pedido através de envio correio electrónico 
para: mail@skydivevertical.pt . A VERTICAL EXTREME- AVENTURAS, LDA  compromete-
se a dar acesso e/ou alterar/ eliminar os seus dados no prazo de 30 dias corridos. 

Foram tomadas medidas técnicas e organizativas  vistas como necessárias ao cumprimento 
do Regulamento, garantindo que o tratamento dos seus dados pessoais é lícito, leal, 
transparente e limitado às finalidades autorizadas. Foram adoptadas medidas  que 
consideramos capazes de assegurar a exatidão, integridade e confidencialidade dos seus 
dados pessoais, bem como todos os demais direitos que lhe assistem. 
 


