ANEXO III
POLÍTICAS DE PRIVACIDADE E COOKIES

POLÍTICA DE PRIVACIDADE

Preocupamo-nos em proteger a sua privacidade, garantindo que os seus dados pessoais serão
tratados de acordo com as disposições legais aplicáveis, nomeadamente em conformidade com
o Regulamento Geral sobre a Proteção de Dados (doravante designado por “RGPD”)1 e a Lei n.º
58/2019, de 8 de Agosto, que assegura a execução do RGPD na ordem jurídica portuguesa .
Neste sentido, informamos o utilizador (doravante designado por “Utilizador”) da seguinte
informação de proteção de dados, relativa à utilização do nosso website disponível em
www.newt.pt (doravante designado por “Website”).
Caso, depois da leitura, tenha alguma dúvida ou pretenda obter algum esclarecimento, entre em
contacto connosco para info@newt.pt ou, em alternativa, para:
Avenida da República, nº 6, 1º esq.
1050 - 191 Lisboa
Sobre nós
A sociedade Phenomenal Future, Unipessoal, Lda., sociedade por quotas, com o número de
identificação de pessoa coletiva 516 200 038, com sede na Avenida da República, nº 6, 1º
esq.,1050 - 191 Lisboa, (doravante designada por “NEWT”), atua como responsável pelo
tratamento dos seus dados pessoais.

O que são dados pessoais?

1

Regulamento (UE) 2016/679 do Parlamento Europeu e do Conselho de 27 de abril de 2016 relativo à proteção das pessoas
singulares no que diz respeito ao tratamento de dados pessoais e à livre circulação desses dados e que revoga a Diretiva 95/46/CE
(Regulamento Geral sobre a Proteção de Dados).

Por “dados pessoais” entende-se qualquer informação, de qualquer natureza e em qualquer
suporte, relativa a uma pessoa singular identificada ou identificável. É considerada identificável
a pessoa que possa ser identificada direta ou indiretamente, por exemplo através do nome, do
número de identificação civil e/ou fiscal, de um dado de localização, de um identificador eletrónico
ou outros elementos que permitam chegar à identificação dessa pessoa singular, tais como
elementos específicos da sua identidade física, fisiológica, genética ou económica.

Que dados pessoais tratamos?
No âmbito da relação estabelecida com os Utilizadores, a NEWT procede ao tratamento dos
seguintes dados pessoais:
•

Informação de contacto, como sendo o nome, e-mail, número de telefone/telemóvel,
endereço para faturação;

•

Informação pessoal, como sendo número de contribuinte, sexo;

•

Dados bancários, como sendo número de conta e NIB/IBAN;

•

Histórico de Utilizador, como sendo rácio de satisfação do Utilizador; serviços prestados;
local(ais) da prestação dos serviços; histórico de viagens e pagamentos;

•

Dados relativos a interações eletrónicas, como sendo cookies e endereço de IP. Para
saber mais sobre o tratamento de cookies, consulte a nossa Política de Cookies.

•

Quaisquer outros dados pessoais transmitidos no âmbito de pedidos de contacto ou
pedidos de informação e/ou que sejam fornecidos pelo seu titular no âmbito da relação
que estabeleça com a NEWT.

Para que fins tratamos os seus dados?
Os dados pessoais a que a NEWT tenha acesso na qualidade de responsável pelo tratamento
serão tratados de forma lícita, leal e transparente, para as seguintes finalidades:
a) Realização de registo para obter uma conta NEWT ou visita ao nosso Website;
b) Solicitação de serviços de apoio ao Utilizador ou quando nos envia qualquer outra
comunicação;

c) Resposta aos pedidos de contacto ou pedidos de informação através de e-mail ou por
telefone;
d) Inscrição para receber newsletters, e ofertas promocionais;
e) Gestão contratual estabelecida;
f)

Análise dos nossos serviços com base no testemunho dado pelos Utilizadores;

g) Responder a inquéritos;
h) Outras situações nos termos das quais os Utilizadores forneçam, de livre e espontânea
vontade, os seus dados pessoais à NEWT.

O que nos legitima a tratar os seus dados pessoais?
A NEWT procede ao tratamento dos dados pessoais dos respetivos titulares com base em, pelo
menos, um dos seguintes fundamentos:
a) Consentimento do Utilizador: quando tiver dado o seu consentimento expresso – por
escrito, oralmente ou através da validação de uma opção - e prévio, e se esse
consentimento for livre, informado, específico e inequívoco. Por exemplo, o seu
consentimento para envio de mensagens de marketing direto;
b) Execução de contrato e diligências pré-contratuais: quando o tratamento de dados
pessoais seja necessário para a celebração, execução e gestão do contrato celebrado
com a NEWT;
c) Cumprimento de obrigação legal: quando o tratamento de dados pessoais seja
necessário para cumprir uma obrigação legal a que a NEWT esteja sujeita, como por
exemplo a comunicação de dados a entidades policiais, judiciais, fiscais ou reguladoras;
d) Interesse legítimo: quando o tratamento de dados pessoais corresponda a um interesse
legítimo da NEWT ou de terceiros, como por exemplo melhoria da qualidade do serviço,
deteção de fraude, sempre que esse interesse prevaleça sobre os seus direitos dos
titulares dos dados.

A quem são transmitidos os seus dados?

Terão acesso aos seus dados pessoais todos os colaboradores da NEWT que deles necessitem
para as finalidades anteriormente mencionadas.
Os dados pessoais poderão ser, ainda, transmitidos a subcontratantes para que estes os tratem
por conta da NEWT. Neste caso, a NEWT tomará as medidas contratuais necessárias para
garantir que os subcontratantes respeitam e protegem os dados pessoais dos titulares dos
dados, recorrendo apenas a subcontratantes que apresentem garantias suficientes de execução
de medidas técnicas e organizativas adequadas para esse efeito.
A NEWT não procede à transferência de dados para fora do Espaço Económico Europeu,
encontrando-se os seus servidores localizados em território europeu.
Os servidores do Website encontram-se localizados no Espaço Económico Europeu. Como a
NEWT procede à transferência de dados para fora do Espaço Económico Europeu, comprometese a proceder a tal transferência em total respeito pela legislação aplicável em matéria de
proteção de dados, em especial pelo disposto no capítulo V do RGPD.

Durante quanto tempo conservamos os seus dados?
Tratamos os seus dados durante o período que for necessário no âmbito da finalidade para a
qual estes foram recolhidos. Todavia, a NEWT poderá proceder à sua conservação por um tempo
superior, sempre que:
a) Exista um período de tempo fixado por lei;
b) Exista um período de tempo recomendado pela Comissão Nacional de Proteção de
Dados (“CNPD”);
c) Sejam tratados para fins estatísticos; ou
d) Sejam necessários à declaração, ao exercício ou à defesa de um direito num processo
judicial.
A título exemplificativo, conservamos por 10 anos os dados necessários para efeitos
contabilísticos, fiscais ou relativos a escrituração mercantil.

Uma vez atingido o prazo máximo de conservação, os seus dados pessoais serão anonimizados
de forma irreversível (podendo os dados anonimizados ser conservados) ou serão destruídos de
forma segura.

Quais são os seus direitos?
Como titular dos dados pode, em qualquer momento, exercer os seguintes direitos:
a) Direito de acesso – direito a obter a confirmação de quais são os seus dados pessoais
que são tratados e informação sobre os mesmos, como por exemplo, quais as finalidades
do tratamento, quais os prazos de conservação, entre outros;
b) Direito de retificação – direito de solicitar a retificação dos seus dados pessoais que se
encontrem inexatos ou solicitar que os dados pessoais incompletos sejam completados;
c) Direito ao apagamento dos dados ou “direito a ser esquecido” – direito de obter o
apagamento dos seus dados pessoais, desde que não se verifiquem fundamentos válidos
para a sua conservação, como por exemplo os casos em que a NEWT tem de conservar
os dados para cumprir uma obrigação legal ou porque se encontra em curso um processo
judicial;
d) Direito à portabilidade – direito de receber os dados que nos forneceu em formato digital
de uso corrente e de leitura automática ou de solicitar a transmissão direta dos seus
dados pessoais, se tecnicamente possível;
e) Direito de oposição – o direito de oposição a tratamentos com base no interesse
legítimo, desde que não se verifiquem razões imperiosas ou legítimas que prevaleçam
sobre os seus interesses, direitos e liberdades, ou para defesa de um direito num
processo judicial;
f)

Direito à limitação – direito a solicitar a limitação do tratamento dos seus dados pessoais,
sob a forma de: (i) suspensão do tratamento ou (ii) limitação do âmbito do tratamento a
certas categorias de dados ou finalidades de tratamento;

g) Direito de revogar o consentimento – caso o tratamento dos seus dados pessoais
esteja dependente da obtenção do seu consentimento, possui o direito de revogar o
mesmo, sem que tal revogação invalide o tratamento dos dados enquanto o
consentimento estiver em vigor.

Para exercer os seus direitos, deverá enviar-nos uma comunicação por escrito, para os contactos
que constam na presente Política de Privacidade, devendo indicar qual a sua pretensão (isto é,
que direito(s) deseja exercer). O exercício dos direitos é gratuito, exceto se se tratar de um pedido
manifestamente infundado ou excessivo, caso em que a NEWT poderá cobrar uma taxa razoável
tendo em conta os custos.
Os titulares dos dados têm, ainda, o direito de apresentar reclamação junto da CNPD
(www.cnpd.pt), caso considerem que a NEWT violou a legislação aplicável em matéria de
proteção de dados.

Que medidas de segurança implementamos?
A NEWT evita o acesso ou divulgação não autorizados, utilizando, para o efeito, uma diversidade
de medidas de segurança, incluindo encriptação e ferramentas de autenticação, para ajudar a
proteger e manter a segurança, integridade e disponibilidade dos seus dados pessoais.

Atualização da presente Política de Privacidade
A NEWT reserva-se o direito de, a qualquer altura, proceder a reajustamentos ou alterações à
presente Política de Privacidade, ocorrendo a respetiva atualização no website. Recomendamos,
assim, a verificação regular da presente Política de Privacidade.
Data da última atualização: 4 de Maio de 2021

POLÍTICA DE COOKIES
O website disponível a partir do endereço https://www.newt.pt/ (doravante designado por
“Website”) é propriedade da PHENOMENAL FUTURE, UNIPESSOAL, LDA., sociedade por
quotas, com o número de identificação de pessoa coletiva 516 200 038, com sede na Avenida
da República, nº 6, 1º esq.,1050 - 191 Lisboa, (doravante designada por “NEWT”).
O nosso Website utiliza cookies e tecnologias semelhantes para melhorar a sua qualidade e a
experiência de navegação dos utilizadores e/ou visitantes do Website (doravante designados por
“Utilizador” ou “Utilizadores”). Este documento fornece informações detalhadas sobre o uso de
cookies e tecnologias semelhantes, os seus métodos de gestão e como eles são usados no
nosso Website.
Para obter mais informações sobre cookies, consulte http://www.youronlinechoices.com/pt/.

I. DEFINIÇÃO
Os cookies são ficheiros de texto com pequenas quantidades de informação que são
armazenados no computador ou dispositivo móvel de cada vez que se visita um website através
de um navegador. A cada visita posterior o navegador envia esses cookies para o website que
lhes deu origem ou para outro website.
Os cookies permitem, assim, que os websites possam armazenar determinadas informações, a
fim de permitir que os Utilizadores possam navegar online de uma forma simples e rápida,
eliminando a necessidade de introduzir repetidamente as mesmas informações.
Os cookies em si não identificam o Utilizador individual, mas apenas o dispositivo utilizado. Os
cookies utilizados no nosso Website não são usados para recolher informações pessoais.

II. TIPOS DE COOKIES
CATEGORIA DE

TIPO DE COOKIE

DESCRIÇÃO

Próprios

Cookies enviados para o
equipamento
terminal
do
Utilizador a partir de um
computador ou domínio gerido
pelo proprietário do website e a
partir do qual o serviço solicitado
pelo Utilizador é fornecido.

COOKIES

Entidade que realiza
a sua gestão

De Terceiro

Cookies enviados para o
equipamento
terminal
do
Utilizador a partir de um
computador ou domínio que não
é gerido pelo proprietário do
website, mas por outra entidade
que processa os dados obtidos
por meio de cookies.
Inclui os cookies que sejam
instalados a partir de um
computador ou domínio gerido
pelo proprietário do website, mas
em
que
as
informações
recolhidas
através
desses
cookies
são
geridas
por
terceiros.
Cookies projetados para recolher
e armazenar dados enquanto o
Utilizador acede a um website.

De sessão
Prazo durante o qual
permanecem ativos

Persistentes

São geralmente usados para
armazenar informações que só
interessam manter para a
prestação do serviço solicitado
pelo Utilizador numa única
ocasião (ex.: uma lista de
produtos comprados).
Cookies em que os dados ainda
se encontram armazenados no
terminal e podem ser acedidos e

processados durante um período
definido pelo proprietário do
website e que pode variar de
alguns minutos a vários anos.

Técnicos

Cookies que permitem ao
Utilizador navegar por um
website, plataforma ou aplicação
e usar as diferentes opções ou
serviços existentes, ex.: controlar
o tráfego e a comunicação de
dados, identificar a sessão,
acede a partes de acesso
restrito,
lembre-se
dos
elementos que compõem um
pedido, compartilhar conteúdos
através de redes sociais, etc.

De personalização

Cookies que permitem ao
Utilizador aceder ao serviço com
algumas características gerais
predefinidas, com base numa
série de critérios no terminal do
Utilizador, como sendo o idioma,
o tipo de navegador pelo qual o
serviço
é
efetuado,
as
configurações regionais de onde
o Utilizador acede ao serviço etc.

De análise

Cookies que permitem ao
proprietário do website monitorar
e analisar o comportamento dos
Utilizadores dos sites aos quais
estão
vinculados.
As
informações recolhidas através
deste tipo de cookies são usadas
na medição da atividade dos
websites,
aplicações
ou
plataformas e na elaboração de
perfis
de
navegação
dos
Utilizadores
desses
sites,
aplicações e plataformas, a fim
de introduzir melhorias nos
função da análise dos dados de

Finalidade

uso feitos pelos Utilizadores do
serviço.

Publicitários

De publicidade
comportamental

Cookies que permitem a gestão,
da maneira mais eficiente
possível,
dos
espaços
publicitários
que,
quando
apropriado, o proprietário do
website incluiu num website,
aplicação ou plataforma a partir
da qual fornece o serviço
solicitado com base em critérios
como conteúdo editado ou a
frequência com que os anúncios
são exibidos.
Cookies que permitem a gestão,
da maneira mais eficiente
possível,
dos
espaços
publicitários
que,
quando
apropriado, o proprietário do
website incluiu num website,
aplicação ou plataforma a partir
da qual ele fornece o serviço
solicitado.
Estes
cookies
armazenam
informações
sobre
o
comportamento dos Utilizadores,
obtido através da observação
contínua de seus hábitos de
navegação, o que permite o
desenvolvimento de um perfil
específico para exibir anúncios
baseados nesse mesmo perfil.

III. COOKIES QUE UTILIZAMOS:
O nosso Website utiliza cookies para diversos fins. Alguns cookies são absolutamente
necessários para navegar no Website, usar os seus serviços e executar as suas funcionalidades.
Outros cookies não são essenciais, podendo ser utilizados para fins analítico-estatísticos ou de
marketing.

Descrevem-se, de seguida, os cookies utilizados pelo nosso Website:
Tipo de

Origem dos

cookies

cookies

Cookies
necessários

Descrição

Ligações

Newt

Permitem completar a compra e
apresentar no Website o
conteúdo com base nas ações
já feitas pelo Utilizador

https://www.newt.pt/cookies

Wunder

Utilizado em operações para
aceder a conteúdos e imagens

https://www.wundermobility.com/privacy

WIX

Permitem enviar mensagens
aos Utilizadores que optem por
isso via browser

https://www.wix.com/about/privacy

WIX

Permitem
monitorizar
performance do Website

https://www.wix.com/about/privacy

a

https://privacy.microsoft.com/enus/privacystatement

Microsoft

Google
Cookies de
análise e
marketing

Permitem análise do retorno de
campanhas de marketing

https://marketingplatform.google.com/abou
t/enterprise/

https://policies.google.com/privacy?hl=en
Facebook
Google
LinkedIn

https://www.facebook.com/policies/cookies
Permitem analisar os dados de
navegação dos utilizadores e a
análise dos resultados de
campanhas de marketing

https://policies.google.com/privacy?hl=en
https://www.linkedin.com/legal/cookiepolicy
google.com/policies/privacy/

google.pt/intl/pt/policies/technologies/cooki
es/
Cookies de
análise

Google
Analytics

Permitem a análise dos dados
de navegação dos utilizadores
google.pt/intl/pt/policies/technologies/mana
ging/

developers.google.com

Resulta do exposto que utilizamos cookies para as seguintes finalidades:

•

Cookies técnicos: cookies que permitem ao Utilizador navegar pelo nosso Website;

•

Cookies analíticos / de desempenho: para monitorar e analisar os comportamentos dos
Utilizadores no nosso Website; e

•

Cookies de marketing: cookies utilizados para publicar anúncios relevantes atendendo
aos interesses dos Utilizadores.

IV. PARTILHA DE INFORMAÇÃO COM TERCEIROS
A NEWT não partilha cookies por si criados com terceiros, não sendo responsável pelos cookies
criados por terceiros. Para mais informações sobre os cookies criados por entidades terceiras,
recomenda-se a consulta das respetivas Políticas de Cookies.

V. NECESSIDADE DE CONSENTIMENTO DO UTILIZADOR
Nos termos da legislação aplicável2, a instalação e a utilização de cookies encontra-se
dependente do consentimento do Utilizador, exceto se os cookies foram utilizados para (a)
transmitir uma comunicação através de uma rede de comunicações eletrónicas; (b) para fornecer
um serviço da sociedade de informação solicitado expressamente pelo assinante ou Utilizador.
Ao selecionar a opção “Aceitar cookies”, o Utilizador dá o seu consentimento às configurações
predefinidas pela NEWT, as quais poderá alterar a qualquer momento, bastando, para o efeito,
selecionar a opção “Configuração de Cookies”.
Ademais, todos os browsers permitem ao Utilizador aceitar, recusar ou apagar cookies,
nomeadamente através da seleção das definições apropriadas no respetivo navegador. Note, no
entanto, que, ao desativar cookies, pode impedir que alguns serviços do nosso Website
funcionem corretamente, afetando, parcial ou totalmente, a navegação, o que terá um impacto
na sua experiência de utilização do nosso Website.
Para mais informações sobre o modo como pode gerir os cookies armazenados no seu
equipamento deverá consultar os seguintes links dos principais navegadores e dispositivos:
Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=pt

2

Lei n.º 41/2004, de 18 de agosto com a alteração que lhe é dada pela Lei n.º 46/2012, de 29 de agosto.

Firefox:

https://support.mozilla.org/pt-BR/kb/cookies-informacoes-armazenadas-por-sites-em-

seu-c?redirectlocale=en-US&redirectslug=Cookies
Internet

Explorer:

https://support.microsoft.com/pt-pt/help/17442/windows-internet-explorer-

delete-manage-cookies
Safari: https://support.apple.com/pt-pt/HT201265

VI. DADOS PESSOAIS
Nos termos da legislação aplicável em matéria de proteção de dados3, os cookies são
considerados dados pessoais.
Para mais informações sobre o modo como a NEWT procede ao tratamento de dados pessoais,
quais os direitos que lhe assistem nesta matéria e de que modo os pode exercer, assim como
que medidas de segurança foram implementadas para assegurar a proteção dos seus dados,
consulte a nossa Política de Privacidade.

VII. LIMITAÇÃO DE RESPONSABILIDADE
Em caso algum pode a NEWT ser responsabilizada por danos ou quebras de serviço que
resultem para o Utilizador da:
a) Indisponibilidade de sistemas e/ou serviços providenciados por terceiros, que a mesma
não controle, salvo se essa indisponibilidade for devida a negligência grosseira ou dolo
da NEWT;
b) Inutilidade, desadequação ou invalidade dos serviços e conteúdos oferecidos no site,
salvo se essa inutilidade, desadequação ou invalidade for devida a negligência grosseira
ou dolo da NEWT;
c) Existência de vírus ou programas no computador do Utilizador.
Do mesmo modo, a NEWT não é responsável pelas ações de terceiros, incluindo os nossos
anunciantes e parceiros comerciais. A NEWT não exerce qualquer controlo sobre os cookies
nem sobre os códigos de ação usados por empresas terceiras. A NEWT também não recebe
3
Nomeadamente o Regulamento (UE) 2016/679 do Parlamento Europeu e do Conselho de 27 de abril de 2016 (Regulamento Geral
sobre a Proteção de Dados ou RGPD) e a Lei n.º 58/2019, de 8 de agosto que assegura a execução na ordem jurídica portuguesa
do RGPD.

nenhuma informação pessoal recolhida por estes terceiros quando usam códigos de ação e
cookies, nem tão pouco partilha informação pessoal que o possa identificar, como o seu nome,
o seu número de telefone ou o seu endereço, com estas empresas, excetuando nos casos
cobertos por esta política.
Para mais informações, consulte os Termos e Condições de Utilização do Site NEWT.

VII. ATUALIZAÇÃO DA POLÍTICA DE COOKIES
A NEWT reserva-se o direito de, a qualquer altura, proceder a reajustamentos ou atualizações à
presente Política de Cookies, pelo que se recomenda a leitura frequente da presente Política de
Cookies.
Caso as características dos cookies ou os fins do seu uso forem alteradas depois de obtido o
seu consentimento, a NEWT compromete-se a informar os Utilizadores dessa mudança, assim
como a solicitar-lhe novo consentimento.

Data da última atualização: 4 de Maio de 2021

