
 
 

  

Política de Privacidade 

Programa de Fidelização NOWO LOOP 

A NOWO COMMUNICATIONS, S.A. (a “NOWO”) compromete-se, enquanto responsável pelo 

tratamento, a tratar os seus dados pessoais apenas com vista à identificação e atribuição de benefícios 

a clientes NOWO para efeitos de atribuição de Vouchers de desconto em Parceiros.  

Na eventualidade de qualquer tratamento de dados ser feito com base no seu consentimento livre e 

inequívoco, o mesmo poderá a todo o tempo ser livremente revogável, sem prejuízo dos tratamentos 

efetuados com base em consentimentos previamente dados.  

A Plataforma Loop está alojada em servidores da 014 Media e é por esta mantida, gerida e conservada, 

atuando os mesmos como subcontratantes da NOWO neste tratamento específico. 

Nenhum dado pessoal ficará alojado na Plataforma Loop nem nas bases de dados da 014 Media. 

Guardaremos apenas a escolha que fez do voucher correspondente, na medida em que já se autenticou 

pela sua Área de Cliente e aderiu a esta campanha. Será feita uma verificação mensal por parte dos 

Parceiros, através de uma API segura, apenas para confirmar se ainda é Cliente, sendo depois cada um 

dos Parceiros autonomamente responsável por qualquer tratamento de dados posterior. 

A NOWO trata a informação de forma absolutamente confidencial, de acordo com as suas políticas e 

procedimentos internos de segurança e confidencialidade, as quais são atualizadas periodicamente 

consoante as necessidades, bem como de acordo com os termos e condições legalmente previstos.  

A NOWO compromete-se a aplicar, tanto no momento de definição dos meios de tratamento como no 

momento do próprio tratamento, as medidas técnicas e organizativas necessárias e adequadas à 

proteção dos dados pessoais do titular dos dados e ao cumprimento dos requisitos legais. 

Enquanto titular dos dados pessoais, assiste-lhe o direito de solicitar à NOWO o acesso, a retificação, o 

apagamento e a portabilidade dos seus dados pessoais, bem como a oposição ao tratamento e a sua 

limitação. Sem prejuízo da apresentação de reclamação à Comissão Nacional de Proteção de Dados, os 

seus direitos enquanto titular dos dados poderão ser exercidos mediante contacto com o nosso 

Encarregado de Proteção de Dados:  

Email: Privacidade.DPO@nowo.pt 

Morada: Correio Postal Registado com Aviso de Receção, A/C do DPO, Alameda dos Oceanos, LT 2.11.01 

E, Edifício Lisboa, Parque das Nações, 1998-035 Lisboa. 


