Aviso Legal
INFORMAÇÃO GERAL SOBRE PROTEÇÃO DE DADOS PESSOAIS CLIPPER 1959, S.L.
(www.clipperstyle.com)
O conteúdo do website www.clipperstyle.com está limitado a pessoas maiores de idade, ficando a
CLIPPER 1959, S.L. (em adiante, a CLIPPER) isenta de qualquer responsabilidade caso um
menor tenha acesso ao seu conteúdo.
Introdução:
A CLIPPER considera como objetivo básico a garantia da privacidade e confidencialidade dos
Dados de Carácter Pessoal dos seus Clientes/Utilizadores, recebidos através de qualquer uma
das páginas que conformam o presente website; ou por correio eletrónico; ou por qualquer outra
forma de comunicação.
Com este objetivo, através da presente Política de Privacidade (em adiante, a Política), a
CLIPPER informa os Clientes/Utilizadores sobre a Política de Proteção de Dados de Carácter
Pessoal do website www.clipperstyle.com para que os Clientes/Utilizadores determinem livre e
voluntariamente se desejam facilitar à CLIPPER os seus Dados Pessoais, que podem ser
requeridos ou obtidos para a realização de consultas, solicitações de informação ou comentários,
subscrição ou inscrição nalgum dos serviços oferecidos pela CLIPPER. A CLIPPER manifesta e
compromete-se a assegurar as exigências legais estipuladas na Lei Orgânica 15/99 de Proteção
de Dados de Carácter Pessoal [espanhola], no Real Decreto 994/1999, sobre Medidas de
Segurança de Ficheiros Automatizados, assim como na restante normativa aplicável a esta
matéria.
A Política abrange os seguintes pontos:
1) Titularidade dos Ficheiros
2) Recolha e Tratamento de Dados
3) Utilização de Cookies e Google Analytics
4) Links (Hiperligações)
Website: www.clipper.eu
Facebook: https://www.facebook.com/clipper
Facebook: https://www.facebook.com/clipperEs
Facebook: https://www.facebook.com/clipperPT
Instagram: @clipperofficial / https://www.instagram.com/clipperofficial/
Twitter: @clipperofficial / https://twitter.com/clipperofficial
5) Cessão e/ou Comunicação de Informação
6) Medidas de Segurança
7) Direitos de Acesso, Retificação, Cancelamento e Oposição
8) Obrigação de Segredo
9) Mudança de Normativa
Assim, em cumprimento da Lei 15/1999, de dezembro, de Proteção de Dados de Carácter
Pessoal [espanhola], concretamente em conformidade com o seu artigo 5º, que regula o direito de
informação na recolha dos dados, a CLIPPER, por meio do presente documento, adverte:

1.-Titularidade dos Ficheiros
A CLIPPER, com domicílio em C/ Metalurgia, 38-42, segunda planta, 08038 Barcelona (Espanha),
com NIF B58354481 e endereço de correio eletrónico info@clipperstyle.com, é a entidade Titular
dos Ficheiros aos quais serão incorporados os seus Dados de Carácter Pessoal, assim como a
Responsável pelo tratamento dos mesmos.
2.-Recolha e Tratamento de Dados
A CLIPPER poderá solicitar Dados de Carácter Pessoal através de formulários on-line.
Os Dados de Carácter Pessoal facilitados pelo Cliente/Utilizador através do website, por correio
eletrónico, ou por qualquer outra forma de comunicação serão incorporados a um ficheiro
automatizado (em adiante, Ficheiro de Dados de Carácter Pessoal) que cumpre as exigências
da legislação aplicável em Espanha.
Em todos os formulários utilizados para reunir dados pessoais são indicados com um asterisco (*)
os dados que devem ser proporcionados obrigatoriamente. Uma resposta em falta, incorreta ou
inexata irá impedir a oferta dos serviços relacionados com o formulário. A CLIPPER não assume
qualquer responsabilidade pelos problemas e erros que possam derivar dos dados inexatos,
falsos ou incompletos oferecidos pelo utilizador.
As perguntas que não estejam marcadas com um asterisco são de resposta voluntária. Se não
responder a algumas dessas perguntas, continuará a poder usufruir dos nossos serviços.
O Cliente/Utilizador assegura que os Dados Pessoais facilitados à CLIPPER são verdadeiros e
responsabiliza-se por comunicar à CLIPPER qualquer modificação dos mesmos.
Finalidade. Os Dados de Carácter Pessoal serão objeto de tratamento automatizado por parte da
CLIPPER. A finalidade da recolha e tratamento automatizado dos Dados de Carácter Pessoal
consiste:
(1) Na gestão de quaisquer relações existentes entre a CLIPPER e os seus Clientes/Utilizadores;
na execução, gestão, administração, prestação, ampliação e melhoria dos serviços CLIPPER
solicitados; e na adequação desses serviços às preferências e gostos dos Utilizadores e a criação
de novos serviços relacionados
(2) Na prestação do serviço de informação em linha e transferência de documentação, produtos e
serviços de www.clipperstyle.com
(3) Na adequada resposta às consultas feitas pelos Clientes/Utilizadores
(4) No envio por meios tradicionais e/ou eletrónicos de informação técnica, operativa e comercial
dos serviços da CLIPPER
(5) Na realização de estudos sobre a utilização dos serviços por parte dos Clientes/Utilizadores
A finalidade da recolha e tratamento automatizado dos Dados de Carácter Pessoal inclui também
o envio de formulários de inquéritos, aos quais o Utilizador não está obrigado a responder.
Consentimento: Pelo envio de informação através de qualquer tipo de formulário on-line que
incorpore Dados de Carácter Pessoal, ou através de correio eletrónico, o Cliente/Utilizador
manifesta de forma expressa e inequívoca o seu consentimento para que os Dados de Carácter
Pessoal fornecidos sejam incorporados no Ficheiro de Dados de Carácter Pessoal, sendo objeto

de tratamento automatizado pela CLIPPER, em conformidade com a Política. O Cliente/Utilizador
consente a autorização expressa e inequívoca à CLIPPER para comunicar os citados Dados
Pessoais às entidades cuja intervenção seja necessária para dar cumprimento às finalidades
estabelecidas na Política. Sempre que CLIPPER lhe solicitar Dados de Carácter Pessoal, irá
incluir uma hiperligação ("link") associada à Política, com o propósito de torná-lo partícipe dos
seus direitos e obrigações em matéria de proteção de Dados de Carácter Pessoal.
Responsáveis pelo Tratamento: A CLIPPER poderá contratar qualquer pessoa singular ou coletiva
para que, de forma isolada ou conjunta, faça o tratamento dos Dados de Carácter Pessoal a
pedido da CLIPPER. Nesse caso, a CLIPPER irá regular contratualmente com os citados terceiros
a utilização e a confidencialidade dos Dados de Carácter Pessoal, em conformidade com o
disposto nesta Política e no art. 12º da Lei Orgânica de Proteção de Dados de Carácter Pessoal
[espanhola].
3.-Utilização de Cookies e Google Analytics
A CLIPPER poderá utilizar "cookies" quando o Cliente/Utilizador estiver a navegar por qualquer
uma das páginas do seu website.
Um "cookie" é um ficheiro de texto que um website armazena no disco rígido do seu computador,
contendo informação relativa ao utilizador, mas nunca informação que contenha dados pessoais.
Depois de fechar o navegador, o "cookie" implantado no disco rígido do seu computador deixa de
funcionar. A CLIPPER reserva-se a faculdade de utilizar os seus "cookies" para obter uma maior
efetividade e eficácia dos serviços on-line que presta aos Utilizadores. As vantagens da aceitação
dos nossos "cookies" traduzem-se numa poupança de tempo, uma vez que o utilizador não terá
de verificar o processo de registo com carácter reiterativo. A vantagem adicional dada pelos
"cookies" é permitirem delimitar os interesses do Utilizador, com o objetivo de facilitar a sua
permanência no nosso website.
O utilizador tem a possibilidade de configurar o seu navegador para que o avise sobre a receção
de "cookies" e para impedir a instalação dos mesmos no seu disco rígido. Se não deseja aceitar
os "cookies", terá de configurar o seu navegador nesse sentido. Mesmo que configure o seu
navegador para recusar a aceitação de "cookies", poderá sempre navegar pelo nosso website,
com o único inconveniente a residir na impossibilidade de usufruir da totalidade dos serviços
oferecidos.
A CLIPPER não assume qualquer responsabilidade quanto a "cookies" de terceiros que sejam
alheios aos nossos serviços e que possam ser instalados no disco rígido do seu computador.
O website www.clipperstyle.com utiliza Google Analytics, um serviço de análise Web da Google,
Inc., empresa localizada em 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View (Califórnia), CA 94043,
Estados Unidos. O Google Analytics utiliza cookies para determinar a utilização dada pelos
utilizadores a este website. A informação obtida por estes cookies será diretamente transmitida e
arquivada pela Google nos seus servidores dos Estados Unidos. A Google utilizará esta
informação por conta própria para analisar a sua visita a www.sonygallery.com, reunindo relatórios
de atividade do website e prestando outros serviços relacionados com a atividade do mesmo e a
utilização da Internet. A Google poderá transmitir essa informação a terceiros quando assim o
requeira a legislação, ou quando as citadas entidades terceiras processem a informação em nome
da Google.
4.-Links (Hiperligações)
O Website www.clipperstyle.com pode proporcionar ligações a websites de terceiros para sua
comodidade e informação. Nalgumas dessas ligações, o website www.clipperstyle.com será
abandonado. Estes websites operam à margem da CLIPPER, que não controla de nenhuma

forma os mesmos nem é responsável pelos conteúdos e aplicação das suas práticas de
privacidade, que podem ser diferentes das da CLIPPER.
A CLIPPER não assume qualquer responsabilidade relativamente aos websites de terceiros,
incluindo redes sociais, quanto ao seu conteúdo, software ou outros produtos ou materiais que
possa encontrar; nem quanto às consequências do seu uso ou ao tratamento de dados que, se for
o caso, se realize nestes websites; nem com qualquer resultado/consequência que possa derivar
da sua utilização. A Política da CLIPPER não abrange os dados pessoais que o utilizador decida
proporcionar a terceiros não relacionados com a CLIPPER. Antes de enviar informação pessoal
para um website, a CLIPPER recomenda que consulte a política de privacidade do mesmo.
Algumas empresas poderão decidir partilhar os seus dados pessoais com a CLIPPER; este
processo é realizado em conformidade com a política de privacidade dessas empresas e com a
normativa vigente sobre Proteção de Dados de Carácter Pessoal.
5.-Cessão e/ou Comunicação de Informação
Quando o Cliente/Utilizador facilita os dados de carácter pessoal através do website
www.clipperstyle.com ou através de formulários on-line, está a autorizar a CLIPPER a ceder esses
dados às suas afiliadas e para quaisquer eventos organizados pela CLIPPER, para que possa
beneficiar das promoções ou ser informado sobre os eventos. Caso o Cliente/Utilizador deseje
que os seus dados não sejam cedidos, deverá indicá-lo expressamente no e-mail ou formulário.
6.-Medidas de Segurança
A CLIPPER adotou e implementou todas as medidas técnicas e organizativas necessárias para
garantir a segurança dos dados pessoais, para assim evitar a sua alteração, perda, tratamento ou
acesso não autorizado. As medidas de segurança mencionadas são as determinadas no Real
Decreto 994/1999 [espanhol], de 11 de junho.
A modo de exemplo, são apresentadas em baixo algumas das medidas estabelecidas para
assegurar a confidencialidade e a privacidade dos Dados de Carácter Pessoal reunidos pela
CLIPPER.
A CLIPPER adotou medidas que visam assegurar a integridade dos dados e a correção na sua
utilização, procedendo-se à implementação de um sistema de identificação e autenticação, assim
como de mecanismos de controlo de acesso físico do pessoal autorizado. Para esse efeito, o
pessoal da CLIPPER dispõe de ecrãs protegidos por meio de sistemas de palavras-passe que são
desativados sempre que a pessoa se ausente do seu espaço de trabalho. Ao regressarem,
deverão introduzir novamente a palavra-passe para aceder à informação de carácter pessoal. Os
empregados da CLIPPER são conscientes da importância de preservação da privacidade e
confidencialidade dos Dados de Carácter Pessoal aos quais têm acesso.
A CLIPPER adotou as medidas necessárias para assegurar que os servidores utilizados para
armazenar fisicamente a informação protegida se encontrem em locais devidamente preparados e
com acesso limitado.
Os dados pessoais reunidos através dos formulários existentes no website www.clipperstyle.com
são incorporados no Ficheiro de Dados através de um servidor seguro. Não obstante, o Cliente/
Utilizador deve ser consciente de que a CLIPPER não pode assegurar a segurança absoluta,
tendo em conta que as medidas de segurança na Internet não são inexpugnáveis; por esse
motivo, a CLIPPER não se responsabiliza por qualquer dano, prejuízo e/ou benefícios não
recebidos pelo Cliente/Utilizador ou qualquer entidade externa que se veja prejudicada nesse
sentido.

7. Direitos de Acesso, Retificação, Cancelamento e Oposição
Os Clientes/Utilizadores que tenham facilitado os seus dados à CLIPPER poderão dirigir-se à
CLIPPER, como responsável pelo ficheiro que contém os seus Dados de Carácter Pessoal, com a
finalidade de poder exercer os seus direitos de acesso, retificação, cancelamento e oposição
relativamente aos dados incorporados no ficheiro.
Devido ao carácter extremamente pessoal destes direitos, será necessário que o implicado
confirme a sua identidade perante a CLIPPER, que se reserva o direito de adotar as medidas
pertinentes para verificar a sua identidade.
O direito de acesso será exercido anualmente, exceto em casos de necessidade legítima e
verificada.
Depois de verificada a identidade, a CLIPPER enviar-lhe-á uma notificação com a decisão tomada
no prazo de um mês. Em caso afirmativo, poderá aceder à referida informação no prazo de 10
dias após a receção da notificação.
Os direitos de retificação, oposição e cancelamento poderão ser exercidos, em conformidade com
os seguintes procedimentos, sempre que considerar que os seus Dados de Carácter Pessoal
incluídos nos nossos ficheiros são inexatos, incompletos, inadequados ou excessivos. Se for o
caso, poderá exercer estes direitos através de qualquer um dos meios previstos anteriormente.
Depois de verificada a sua identidade, a CLIPPER procederá à retificação, oposição ou
cancelamento no prazo de 10 dias após a receção da solicitação.
O cancelamento dará lugar ao bloqueio dos dados pessoais em questão, devendo ser
conservados internamente durante três anos, ficando apenas à disposição das Administrações
Públicas, Juízes e Tribunais, para o apuramento de eventuais responsabilidades quanto ao
tratamento dos dados. Decorrido o referido prazo, o responsável pelo tratamento dos dados
procederá à sua eliminação definitiva.
Os direitos de acesso, retificação, cancelamento ou oposição devem ser exercidos por meio de
uma comunicação escrita para:
CLIPPER 1959 S.L.
Morada: C/ Metalurgia, 38-42, segunda planta.
08038 Barcelona - Espanha

8. Obrigação de segredo
A CLIPPER compromete-se ao segredo profissional relativamente aos dados incluídos nos
ficheiros, obrigação que permanecerá mesmo depois de finalizada a relação com o cliente/
utilizador. Esta obrigação de segredo afeta todo o pessoal da CLIPPER que tenha acesso ou
realize o tratamento dos dados do Cliente/Utilizador.
9. Mudança de normativa
A CLIPPER reserva-se o direito de modificar a Política com o objetivo de adaptá-la às novidades
legislativas ou de jurisprudência, assim como àquelas que derivem de códigos existentes sobre a
matéria, ou por motivos estratégicos corporativos.
Tais alterações serão comunicadas com a antecedência necessária no nosso website, sem
prejuízo da solicitação do consentimento necessário dos afetados quando este não se considere
outorgado segundo os termos da presente Política.

Quaisquer dúvidas, perguntas ou comentários que tenha relativamente à presente Política, não
hesite em contactar-nos através do endereço: info@clipperstyle.com

