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POLÍTICA DE PRIVACIDADE 
“LUBRIFICANTES CEPSA NAS OFICINAS ÓRBITA – 15 € EM COMBUSTÍVEL”  

CEPSA-PORTUGUESA PETRÓLEOS, S.A em cumprimento da legislação sobre 

proteção de dados, coloca à disposição dos participantes, na web 

www.cepsa.pt/orbitapromo e relativamente à promoção “LUBRIFICANTES CEPSA NAS 

OFICINAS ÓRBITA  –15 € EM COMBUSTÍVEL” a presente politica de privacidade com 

a finalidade de fornecer informação relativa ao tratamento de dados pessoais bem como 

à proteção da sua privacidade e informação. 

Em conformidade com o exposto anteriormente, informa-se o utilizador o seguinte: 

1. Responsável do tratamento dos dados pessoais 

CEPSA – Portuguesa Petróleos S.A., com sede na Avenida Columbano Bordalo 

Pinheiro, n.º 108 - 3.º, C.P. 1070-067 Lisboa e NIPC 500 513 295. 

2. Finalidade do tratamento dos dados 

Os dados de caráter pessoal identificativos (nome, apelidos, NIF, correio eletrónico) que 

sejam referidos no momento do registo no web site da Promoção “LUBRIFICANTES 

CEPSA NAS OFICINAS ÓRBITA –15 € EM COMBUSTÍVEL”, assim como os que 

venham a ser referidos durante a Promoção, serão incorporados numa base de dados 

de tratamento dos mesmos, cuja titularidade pertence à CEPSA – Portuguesa Petróleos 

S.A com as seguintes finalidades: 

a) Gerir a sua participação no web site e na Promoção “Lubrificantes Cepsa nas 

Oficinas Órbita –15 € em Combustível”. 

b) Tramitar os benefícios e vantagens que lhe sejam aplicáveis à Promoção.  

c) Remeter comunicações por correio eletrónico relacionadas com a sua participação 

e em particular para enviar o Cheque Oferta conforme as Bases legais da 

Promoção. 
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d) Responder às incidências que possam ocorrer, quer seja enquanto ao uso do web 

site ou bem enquanto à própria participação na promoção. Poderá contactar com 

o Usuário/participante na suposição de que se detetaram ou existiram fundadas 

suspeitas em relação a uma possível fraude ou apresentação de identidade. 

e) No caso de, difundir a Promoção, os seus resultados, as fotografias e o nome dos 

vencedores em qualquer meio corporativo, assim como nas plataformas, canais e 

redes sociais nas quais a CEPSA PORTUGUESA PETRÓLEOS, S.A. tenha 

página ou perfil de titularidade, será previamente solicitado o consentimento do 

participante.   

f) Cumprir com as obrigações legais aplicáveis à CEPSA PORTUGUESA 

PETRÓLEOS, S.A. 

Devido ao sistema implementado para o web site, os participantes da promoção 

“Lubrificantes Cepsa nas Oficinas Órbita –15 € em Combustível” introduzirão os seus 

dados pessoais para o registo e participarão na Promoção, incluindo o código 

promocional conforme as bases legais da Promoção. 

Posteriormente, será enviado ao Participante um correio eletrónico com um Cheque 

Oferta de combustível único que poderá utilizar nos postos de Abastecimento Cepsa de 

acordo com as Bases Legais da Promoção publicadas no web site. 

A participação na presente Promoção é voluntária e em caso de participação, adverte-

se de que os tratamentos dos dados pessoais dos participantes da Promoção se 

realizam nos termos expostos nas presentes Bases Legais. Neste sentido, para o bom 

desenvolvimento da promoção será necessário que os dados pessoais dos participantes 

sejam verdadeiros, completos e atuais. Se os dados de carácter pessoal de um 

participante forem incertos, falsos, incompletos ou não estejam atualizados de maneira 

a que a identificação do participante seja impossível por meios razoáveis, a CEPSA 

PORTUGUESA PETRÓLEOS S.A. reserva-se no direito de desqualificá-lo da promoção 

conforme o estabelecido nas Bases Legais, ficando livre de toda a responsabilidade a 

que isso diz respeito. 
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3. Dados pessoais de terceiros 

No caso dos dados pessoais mencionados pertencerem a terceiros, o utilizador garante 

que informou esse terceiro da presente política de privacidade e que obteve a sua 

autorização para facilitar os seus dados à CEPSA PORTUGUESA PETRÓLEOS S.A 

com as finalidades referidas. 

Igualmente garante que os dados mencionados são os exatos e atualizados, sendo 

responsável  por qualquer dano ou prejuízo, direto ou indireto, que poderá ocorrer como 

consequência do incumprimento de tal obrigação. 

4. Prazos de conservação dos dados pessoais 

Os dados pessoais fornecidos serão conservados durante o tempo que durar a 

Promoção, e posteriormente, durante o prazo de prescrição das ações que poderão 

ocorrer e, decorrido o período de bloqueio, sua total eliminação. Em qualquer caso, se 

ao terminar o prazo de conservação existirem litígios pendentes, os dados poderão 

conservar-se durante a sua tramitação processual e exclusivamente com fins 

probatórios, contanto que não haja resolução definitiva, momento no qual se procederá 

ao bloqueio e posterior eliminação. 

5. Legitimidade para o tratamento dos dados 

A legitimidade para o tratamento realizado baseia-se: 

a) Os dados pessoais referidos pelo usuário para participar na Promoção 

“Lubrificantes Cepsa nas Oficinas Órbita –15 € em Combustível” mediante o 

registo no web site da promoção resultam exatos para possibilitar a referida 

participação, de forma que a legitimidade do tratamento ocorra sobre o 

desenvolvimento e execução da relação promocional. 

b) O tratamento de dados que se produza na resolução de incidências no uso do 

formulário da Promoção, baseiam-se no interesse legitimo da CEPSA 

PORTUGUESA PETRÓLEOS S.A, que pretende que a Promoção ocorra de 

forma correta, evitando a sucessão de práticas ilícitas, fraudulentas ou lesivas 

para os seus próprios interesses ou de terceiros. 
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Os interessados poderão obter mais informação acerca da valorização do 

referido interesse legitimo contatando com a dpo@cepsa.com e, opor-se ao 

tratamento dos dados, dirigindo-se a derechos.arco@cepsa.com. 

c) O tratamento da imagem para a realização de ações de comunicação nas 

plataformas, canais e redes sociais em que a CEPSA PORTUGUESA 

PETRÓLEOS S.A seja titular de uma página ou perfil, baseiam-se, no seu caso, 

no prévio consentimento por parte do participante. 

6. Origem dos dados pessoais 

Os dados pessoais que a CEPSA PORTUGUESA PETRÓLEOS S.A tratará para poder 

participar na Promoção “Lubrificantes Cepsa nas Oficinas Órbita –15 € em Combustível” 

foram facultados diretamente pelo próprio Participante durante o processo de registo na 

promoção através do web site, tas como nome, apelidos, NIF e correio eletrónico. 

O utilizador responsabiliza-se pela sua veracidade e atualização. 

Devido ao sistema implementado para o web site, o registo e participação na Promoção 

será levada a cabo pelos participantes conforme nas bases legais disponíveis no web 

site. 

7. Atribuições e destinatários dos dados pessoais 

Todas as atribuições de seguida indicadas resultam necessárias para o cumprimento 

das finalidades anteriormente assinaladas, e que se levam a cabo para cumprimento de 

uma obrigação legal. Os dados pessoais poderão ser cedidos a: 

a) Se for necessário, para as sociedades do Grupo Cepsa, que podem ser 

consultadas em www.cepsa.pt.para fins administrativos e de gestão da relação 

com o cliente, com base no legitimo interesse da Cepsa para tal efeito. 

O legitimo interesse para a finalidade assinalada da atribuição consistiria em 

garantir uma melhor organização e otimização, assim como uma gestão 

unificada dos recursos do grupo empresarial naqueles casos em que, 

internamente, seja necessário para a execução efetiva da atividade 

desenvolvida (neste caso, organização da Promoção associada). 
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b) Fornecedores da CEPSA PORTUGUESA PETRÓLEOS S.A que, no seu caso, 

sejam contratados para o desenvolvimento, manutenção e suporte ao web site

da Promoção, que atuarão como encarregados do tratamento. 

c) À autoridade tributária a fim de praticar a retenção fiscal que corresponda. 

d) A juízes, tribunais ou quaisquer outros terceiros a quem a Cepsa se veja 

obrigada a comunicar a informação em caso de impugnação por parte do 

interessado ou reclamação de qualquer índole. 

Não está prevista a transferência internacional dos dados pessoais dos participantes. 

Não obstante, no caso de se efetuar alguma transferência internacional, levar-se-á a 

cabo tendo em conta os critérios e requisitos exigidos pela legislação vigente, por meio 

da adoção de garantias jurídicas adequadas, as quais poderão consistir na formalização 

com o destinatário dos dados (i) cláusulas contratuais tipo aprovadas pela Comissão 

Europeia para legitimar a transferência internacional de dados a países terceiros ou (ii) 

noutro instrumento jurídico válido que permita garantir um nível adequado de proteção 

equivalente ao do Espaço Económico Europeu. 

8. Direitos dos participantes 

Os participantes poderão exercitar perante a CEPSA PORTUGUESA PETRÓLEOS S.A 

no caso de que resultem de aplicação, os direitos de acesso, retificação ou supressão, 

limitação do seu tratamento, oposição, portabilidade e a opor-se a decisões individuais 

automatizadas para o correio eletrónico derechos.arco@cepsa.com ou na sede social 

da CEPSA PORTUGUESA PETRÓLEOS S.A. 

Além de que, informa-se que a CEPSA PORTUGUESA PETRÓLEOS S.A.  nomeou um 

Encarregado de Proteção de Dados diante do qual poderá formular qualquer questão 

relativa ao tratamento dos seus dados pessoais, através do correio eletrónico 

dpo@cepsa.com, sob o assunto “Proteção de Dados”. 

Adicionalmente, informa-se que o Cliente poderá dirigir qualquer tipo de reclamação em 

matéria de proteção de dados pessoais à Comissão Nacional de Proteção de Dados 

(www.cnpd.pt), a Autoridade de Supervisão em Portugal. 
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Finalmente, e em conformidade com o disposto na legislação aplicável à proteção de 

dados, informamos que os dados pessoais que o utilizador transmita diretamente à 

Amazon com respeito ao uso da sua plataforma serão tratados unicamente pela referida 

entidade. Poderá obter más informação sobre o tratamento de dados que realiza 

Amazon atendendo ao previsto na sua Política de Privacidade.  


