AVISO DE PRIVACIDADE DA LEGO® FAN FACTORY
O presente Aviso de Privacidade explica os motivos e a forma como utilizamos qualquer
informação pessoal que recolhemos acerca de si e da criança à sua responsabilidade quando esta
permanece na LEGO® Fan Factory do MAR Shopping Algarve.
Designação jurídica da Sociedade
INGKA CENTRES PORTUGAL, S.A., com sede na Avenida Doutor Óscar Lopes 4450-337 Leça da
Palmeira - Matosinhos, pessoa coletiva 507 161 025.
A presente política de privacidade explica a forma como utilizamos qualquer informação
pessoal que recolhemos quando utiliza o espaço da LEGO® Fan Factory do MAR Shopping
Algarve. Que informação que recolhemos sobre si e sobre a criança à sua responsabilidade e
com que finalidade?
Recolhemos o seu nome, o número do seu documento de Identificação, número de telefone, o
nome e a idade da criança à sua responsabilidade e a sua fotografia e da criança à sua
responsabilidade. Esta informação é recolhida tendo como base o nosso legítimo interesse, que
significa que necessitamos destes dados para o contactar, se necessário, quando a criança à sua
responsabilidade está no espaço LEGO® Fan Factory do MAR Shopping Algarve e para que
seja possível assegurarmo-nos que a mesma é recolhida pela pessoa correta.
Poderemos igualmente recolher informação sua quando aceitar receber informação sobre o nosso
centro comercial, das atividades que organizamos ou de atividades e promoções dos nossos
parceiros. Neste caso, ser-lhe-á pedido que dê o seu consentimento específico e poderá, a
qualquer momento, solicitar-nos que deixemos de lhe enviar essa informação.
Partilhamos a sua informação pessoal?
Poderemos partilhar os seus dados com outras empresas dentro do grupo INGKA (IKEA) e com
outras empresas externas, nomeadamente prestadores de serviços. Nestes casos, esses
terceiros apenas poderão utilizar os dados para operar a LEGO® Fan Factory do MAR Shopping
Algarve ou para efeitos de manutenção técnica do sistema. Não estando autorizados a utilizar os
seus dados para finalidades próprias nem a divulgá-los a terceiros.
Se concordar receber informação sobre o nosso centro comercial, poderemos partilhar a sua
informação para finalidade de marketing com empresas externas e agências que prestem
serviços de marketing e afins, em nossa representação. A qualquer momento poderá solicitar
que deixemos de o contactar para finalidades de marketing ou que deixemos de transmitir a sua
informação a outras empresas.
Se não deseja ser contactado para finalidades de marketing, envie-nos um email
privacidade.algarve@marshopping.com
Os dados que recolhemos não serão divulgados para fora da União Europeia.
Durante quanto tempo conservaremos os seus dados?
Quando regresse a LEGO® Fan Factory do MAR Shopping Algarve, pedimos-lhe para atualizar a
sua informação e a da criança à sua responsabilidade. Os seus dados serão automaticamente
eliminados cada dos anos.
A informação que tiver fornecido para finalidade de marketing será automaticamente eliminada
de dois em dois anos. Pouco antes do termo deste período, ser-lhe-á pedido o seu consentimento
para continuar a receber informação acerca do nosso Centro Comercial.
Acesso à sua informação e retificação da mesma.
A qualquer momento tem o direito de solicitar uma cópia da sua informação pessoal que
guardamos sobre si e sobre a criança à sua responsabilidade, para solicitar a retificação,
eliminação ou qualquer outra alteração relativamente à utilização da sua informação. Nesses
casos, envie-nos um email: privacidade.algarve@marshopping.com
Também poderá apresentar uma queixa junto da Comissão Nacional de Proteção de Dados
(CNPD).
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Alterações à nossa política de privacidade
A nossa política de privacidade é periodicamente revista e publicaremos quaisquer atualizações
no website do Centro Comercial. A presente política de privacidade foi atualizada pela última vez
em 24 de agosto de 2018.
Como poderá contactar-nos?
Agradecemos que nos contacte se tiver quaisquer questões acerca da política de privacidade ou
de informação que guardamos sobre si: por email privacidade.algarve@marshopping.com ou
escreva-nos para INGKA CENTRES PORTUGAL, S.A., Avenida Doutor Óscar Lopes 4450-337 Leça da Palmeira - Matosinhos
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