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POLÍTICA DE PRIVACIDADE 

O Clube 2000 – Viagens e Turismo, Lda (adiante Clube 2000), com sede na Rua Dr. Orlando Oliveira, 
nº38, 3800-004 Aveiro, NIPC 503777986, RNAVT nº 2194, adotou o novo Regulamento Geral de 
Proteção de Dados (RGPD), com entrada em vigor no dia 25.05.2018. 

A recolha de dados pessoais do cliente poderá ser efectuada pessoalmente, por telefone ou por email e 
serão processados nos termos aprovados pela Comissão Nacional de Protecção de Dados de Portugal. 
Toda a recolha de dados operará de acordo com as mais estritas regras de segurança. 

 Nenhuma entidade externa ao Clube 2000 tem acesso ou pode consultar estes dados pessoais. 

 Todos os colaboradores da entidade responsável pelo tratamento de dados pessoais estão abrangidos 
por um dever de sigilo e confidencialidade relativamente aos dados que tenham acesso no âmbito das 
operações de introdução de dados na respectiva base informática, estando devidamente informados da 
importância do cumprimento desse dever legal de sigilo sendo-lhes exigida a correspondente 
responsabilidade. 

O tratamento dos dados pessoais é necessário para a finalidade do envio de comunicações que 
pretendem dar-lhe a conhecer novidades, promoções, campanhas e outras oportunidades de que 
poderá beneficiar.  

Como dados pessoais entende-se qualquer informação relativa a uma pessoa singular identificada ou 
identificável (é considerada identificável uma pessoa singular que possa ser identificada, direta ou 
indiretamente, em especial por referência a um identificador). 

O Clube 2000 não faz tratamento de dados pessoais que revelem a origem racial ou étnica, as opiniões 
políticas, as convicções religiosas ou filosóficas e a filiação sindical, bem como dados genéticos ou dados 
relativos à saúde ou à vida sexual. 

Os dados pessoais do cliente serão conservados pelo Clube 2000 apenas pelo período estritamente 
necessário às finalidades acima mencionadas, exceto quando haja obrigações de retenção estatutárias 
de acordo com a legislação aplicável (tais como direito fiscal ou comercial) que obriguem a manutenção 
dos seus dados pessoais por período superior. 

De acordo com a lei de proteção de dados aplicável, o cliente pode exercer os seus direitos de acesso, 
retificação ou apagamento dos seus dados pessoais, restrição de tratamento, direito de oposição ao 
tratamento e direito à portabilidade dos seus dados, através de solicitação escrita para o endereço 
electrónico: comercial@c2000.pt. 


