INFORMAÇÃO
Maiashopping - Centro Comercial, S.A. (adiante melhor identificada) na qualidade de
Responsável pelo Tratamento, faculta, para os efeitos previstos no RGPD (Regulamento Geral sobre
Proteção de Dados - Regulamento (EU) 2016/679 de 27 de abril de 2016) e demais legislação sobre
proteção de dados pessoais aplicável (doravante, no conjunto, a lei), face à recolha de dados
pessoais junto do titular dos dados, as seguintes informações:

1. Identidade e contactos do

Maiashopping - Centro Comercial, S.A.

Responsável pelo Tratamento

Lugar do Espido, Via Norte, 4470-177 Maia
Capital Social EUR 3.750.000
Matriculada na Conservatória do Registo Predial/Comercial
da Maia sob o número único de matrícula e de pessoa
coletiva 503601462
Contacto para o exercício de direitos:
dataprotection@maiashopping.pt

2. Contactos do Encarregado de

A responsável pelo tratamento não designou Encarregado

Proteção de Dados

de Proteção de Dados.

3. Finalidades do tratamento

Segurança de pessoas e bens.

4. Fundamento jurídico para o

Cumprimento de obrigação legal (Lei nº 34/2013, de 16 de

tratamento

maio e Portaria nº 273/2013 de 20 de maio, regime do
exercício da atividade de segurança privada).

5. Destinatários ou categorias

- Prosegur - Companhia de Segurança, Lda., na qualidade

de

de prestadora de serviços de segurança e de monitorização

destinatários

dos

dados

pessoais

de alarmes e imagens de CCTV, ou a(s) empresa(s) que a
venha(m) a substituir nessa prestação de serviços, na
qualidade de subcontratante;

6.

Transferência

pessoais

dos

para

dados

- Autoridades Policiais e Autoridades Judiciárias.
Não aplicável.

país

terceiro/organização
internacional

1/2

7. Prazo de conservação dos

- Imagens gravadas: 30 (trinta) dias;

dados pessoais

- Cópias efetuadas a requerimento das autoridades das
imagens gravadas: até à entrega da cópia à autoridade
requerente e por um máximo de 6 meses a contar da data
em que as imagens foram gravadas.

8.

A

existência

automatizadas,

de

decisões

incluindo

Não aplicável.

a

definição de perfis
Informações adicionais:
A – Direitos do titular de dados
•

O titular dos dados pessoais pode exercer face ao responsável pelo tratamento
e mediante a verificação das condições legalmente previstas, os seguintes
direitos relativamente aos dados pessoais que lhe digam respeito:
direito de acesso
direito de retificação
direito ao apagamento (direito a ser esquecido)
direito à limitação do tratamento
direito de se opor ao tratamento
direito de portabilidade

•

O titular dos dados pessoais tem ainda o direito de apresentar reclamação
a uma autoridade de controlo. A autoridade de controlo em Portugal é a
Comissão Nacional de Proteção de Dados (CNPD), com sede na Av. D. Carlos I,
134 - 1.º, 1200-651 Lisboa; e-mail: geral@cnpd.pt

B – Comunicação de dados pessoais: a comunicação de dados pessoais neste âmbito
resulta de uma obrigação legal, porquanto a lei que estabelece o regime do exercício
da atividade de segurança privada exige que os centros comerciais tenham um sistema
de CCTV e a recolha e gravação de imagens pelo sistema de CCTV implica o tratamento
de dados pessoais de qualquer pessoa que passe por uma área coberta pelas câmaras
de CCTV.
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