
 

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 a Proteção de Dados; 

Regulamento (EU) 2016/679, de 27 de abril de 2016) e na demais legislação de proteção de dados que seja 

aplicável, face à recolha de dados e à obtenção do consentimento do titular dos dados pessoais para o 

respetivo tratamento, as seguintes informações: 

 

1. Identidade e contactos do 

Responsável  

pelo Tratamento 

MAIASHOPPING – CENTRO COMERCIAL, S.A., com sede no 

Lugar do Espido, Via Norte, freguesia de Cidade da Maia, concelho 

da Maia, com o capital social de € 3.750.000,00, matriculada na 

Conservatória do Registo Predial/Comercial da Maia sob o número 

único de matrícula e de pessoa colectiva 503601462. 

Contacto para o exercício de direitos: 

dataprotection@maiashopping.pt 

2. Contactos do Encarregado da 

Proteção de Dados 

 O responsável pelo tratamento não designou Encarregado da 

Proteção de Dados. 

3. Finalidades do tratamento  Inscrição e participação no evento “Cinema Concerto Charlie 

Chaplin” que decorrerá na Sala 1 do Cinema NOS do Centro 

Comercial MaiaShopping,  no dia 3 (três) de outubro de 2021 às 

11h30, mediante o registo no site do Centro Comercial 

MaiaShopping para efeitos de pré-agendamento da inscrição e 

confirmação do registo.   

4. Fundamento jurídico para o 

tratamento 

Consentimento do titular dos dados. 

5. Destinatários ou categorias de 

destinatários dos dados pessoais 

a) Sierra Portugal, S.A., entidade gestora do Centro Comercial  

MaiaShopping, na qualidade de subcontratante; 

b) Sixandco, Unipessoal Lda., na qualidade de subcontratante para a 

gestão do website do Centro Comercial AlgarveShopping. 

6. Transferência dos dados 

pessoais para país 

terceiro/organização 

internacional  

Não aplicável.   

7. Prazo de conservação dos 

dados pessoais 

Os dados pessoais serão apagados após o término do evento, ou 

seja, no dia 3 (três) de outubro de 2021.  

8. A existência de decisões 

automatizadas, incluindo a 

definição de perfis 

Não aplicável. 

 

 

 

 

 



 
 

 

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 retirar o consentimento em qualquer altura,  

direito de portabilidade. 

  

• O titular dos dados pessoais tem ainda o direito de apresentar reclamação a uma autoridade de 

controlo. A autoridade de controlo 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: A comunicação de dados pessoais neste âmbito não constitui uma obrigação legal ou 

contratual, nem um requisito necessário para celebrar um contrato; o titular de dados não está obrigado a fornecer 

os seus dados pessoais e se optar por os não fornecer tal impedirá a participação no evento “Cinema Concerto 

Charlie Chaplin no MaiaShopping”, que terá lugar no dia 3 (três) de outubro de 2021 no Cinema NOS do Centro 

Comercial MaiaShopping. 



 
REGULAMENTO DO EVENTO 

“CINEMA CONCERTO CHARLIE CHAPLIN NO MAIASHOPPING” 

3 DE OUTUBRO DE 2021 – 11h30 

1. Espetáculo de Cinema Concerto 

1.1 O Espetáculo “Cinema Concerto de Charlie Chaplin no MaiaShopping” irá decorrer no dia 3 (três) de 

outubro de 2021, pelas 11h30 (onze horas e trinta minutos), consistindo na oferta de uma sessão de 

cinema mudo, acompanhado de um concerto ao vivo para os participantes, que poderão desfrutar 

gratuitamente deste espetáculo na data e hora indicados, mediante inscrição prévia. 

1.2 Este Espetáculo é uma ação promovida pelo MAIASHOPPING – CENTRO COMERCIAL S.A., com sede no 

Lugar do Espido, Via Norte, freguesia de Cidade da Maia, concelho da Maia, com o capital social de 

€3.750.000,00, matriculada na Conservatória do Registo Predial/Comercial da Maia sob o número único 

de matrícula e de pessoa coletiva 503601462, adiante designada “Entidade Promotora”; 

1.3 O Espetáculo destina-se a adultos e crianças a partir dos 4 anos que queiram usufruir do mesmo, 

mediante a inscrição prévia obrigatória online no website do MaiaShopping (www.maiashopping.pt).   

1.4 O Espetáculo terá lugar na sala 1 do Cinema NOS do MaiaShopping, localizado no piso 2 do Centro 

Comercial. 

1.5 A sessão do Filme Concerto terá início pelas 11h30 (onze horas e trinta minutos) e terá a duração de 

40 minutos, sem intervalo.  

1.6 A lotação da sala de cinema é de 123 (cento e vinte e três) pessoas sentadas, independentemente da 

idade, significando que apenas serão aceites 123 (cento e vinte e três) inscrições;  

1.7 O espetáculo consiste numa sessão com transmissão de um filme mudo de Charlie Chaplin, 

acompanhado de uma orquestra ao vivo constituída por 20 músicos.  

2. Inscrições  

2.1 A entrada é gratuita, no entanto carece de inscrição obrigatória;  

2.2 A inscrição é realizada online, no website do Centro Comercial MaiaShopping 

(https://www.maiashopping.pt), em formulário próprio para o efeito;  



 
2.3 As inscrições encerrarão no dia 3 (três) de outubro pelas 10h30 (dez horas e trinta minutos) ou até ser 

atingido o número limite de inscrições de 123 (cento e vinte e três) inscrições, conforme o que ocorrer 

primeiro. 

2.4 Após a inscrição, irá ser enviado um código cuja apresentação à entrada da sala de cinema é 

obrigatória. 

2.5 Cada código de inscrição, é pessoal e intransmissível, sendo de utilização única e exclusiva para o 

espetáculo indicada, não se responsabilizando a Entidade Promotora de extravio ou indevida utilização 

do mesmo por terceiros. 

2.6 Cada inscrição no website poderá contemplar até 2 lugares sentados,  que terá que ser 

obrigatoriamente 2 adultos ou 1 adulto e uma criança (idade minima de 4 anos).  

2.7 Ao inscrever-se no presente espetáculo, o participante reconhece e aceita que os seus dados pessoais 

sejam objeto de tratamento pela Entidade Promotora, exclusivamente com a finalidade de inscrição e 

participação no Evento e que será efetuado de acordo com os termos constantes da Informação anexa ao 

presente Regulamento. 

3. Regras no dia do espetáculo 

3.1 O Centro Comercial MaiaShopping abre às 10h00 (dez horas). 

3.2 A chegada do participante deverá ocorrer até 10 (dez) minutos antes do início da sessão, na Porta dos 

Cinemas NOS, piso 2 do centro comercial MaiaShopping. 

3.3 Deverá ser apresentado à equipa assistente o código que lhe foi atribuído após a inscrição online 

rececionado via e-mail e, opcionalmente, SMS, item essencial para garantir a entrada;  

3.4 A equipa assistente irá indicar a sala e os lugares a ocupar, não sendo possível a escolha do lugar por 

parte do participante, sendo a alocação do lugar por parte da equipa assistente feita de forma aleatória e 

mediante a ordem de chegada dos participantes; 

3.5 Após a sessão iniciar, será avaliada a possibilidade de entrada de participantes atrasados pela equipa 

assistente presente no local,  podendo ser vedado o acesso ao mesmo. 

3.6 De forma a cumprir as regras da Direção Geral de Saúde, é obrigatório o uso de máscara durante todo 

o espetáculo.  



 
4. Condições Gerais  

4.1. A participação no presente Evento implica a aceitação integral dos termos constantes do presente 

Regulamento pelos participantes e as decisões da Entidade Promotora são consideradas definitivas;  

4.2. A violação, pelos participantes, de qualquer uma das regras constantes do presente Regulamento 

bem como a omissão ou inexatidão dos elementos fornecidos implica, automaticamente, a anulação do 

direito a assistir ao Evento;  

4.3. A Entidade Promotora reserva-se o direito de, em qualquer momento, terminar o Evento ou alterar 

as condições do mesmo, no caso de ocorrer alguma atividade ilegal ou fraudulenta ou algum fator que 

afete o claro entendimento e/ou bom funcionamento do Evento. Qualquer decisão da Entidade 

Promotora neste âmbito será imediatamente comunicada nos meios digitais do Centro Comercial 

MaiaShopping (website, Facebook ou Instagram); 

4.5 O presente Regulamento pode ser alterado, sem aviso prévio, por motivos relacionados com a 

evolução e logística do Evento. As novas condições serão aplicáveis a partir do momento da sua publicação 

nos meios digitais do MaiaShopping. 

4.6 A Entidade Promotora não será responsável por participações perdidas, atrasadas, incompletas, 

inválidas, extraviadas, corrompidas, não recebidas, não reconhecidas ou não recebidas corretamente, as 

quais não serão consideradas para efeitos de participação no Evento. 

4.7 Os casos omissos no presente Regulamento serão resolvidos pela Entidade Promotora. 

 

Maia, 24 de setembro de 2021 

 

 


