Política de Privacidade

1. POLÍTICA DE PRIVACIDADE
A Pernod Ricard (doravante designada “PR” ou qualquer forma pronominal representativa da
primeira pessoa do plural, como “nosso” ou “nós” ou as respetivas variações gramaticais)
compromete-se a proteger e a respeitar a privacidade do utilizador.
A presente Política de Privacidade do nosso site www.jamesonstpatricksbar.pt (doravante designado
como "Site"), bem como quaisquer outros documentos referidos na mesma, estabelece a base na
qual serão processados quaisquer dados pessoais recolhidos ao utilizador ou pelo utilizador
fornecidos (doravante designados "Dados").
Com a entrada em vigor do Regulamento Geral sobre a Proteção de Dados (RGPD), a partir de 25 de
maio de 2018, relativo à proteção das pessoas singulares no que diz respeito ao tratamento de
dados pessoais e à livre circulação desses dados, foram introduzidas importantes alterações no
quadro legislativo do conjunto dos países da União Europeia, com implicações que se estendem
além das fronteiras comunitárias. Leia cuidadosamente o que se segue a fim de compreender o
nosso tratamento e utilização dos Dados.
O responsável pelo tratamento dos dados é a Pernod Ricard Portugal – Distribuição S.A., uma
empresa registada na Conservatória do Registo Comercial de Lisboa com o número 843/2015, com
sede em Rua dos Malhões, 2 e 2A, Piso 3 – Edifício D. Diniz, Quinta do Fonte, 2770-071 Paço de
Arcos, Portugal.
2. INFORMAÇÃO QUE RECOLHEMOS SOBRE O UTILIZADOR
2.1. Serão recolhidos e processados os seguintes Dados sobre o utilizador:
- Dados Pessoais/ Identificativos: Nome próprio; Apelido; Data de nascimento; Número de
telemóvel; Endereço de correio eletrónico; Local de residência; País de residência; Endereço IP
(protocolo de internet); Dados de localização; Cookies.
- Outros Dados Complementares: outras Informações que o utilizador forneça ao preencher os
formulários disponíveis no Site (exemplo: informações fornecidas no momento do registo para
utilizar o Site, a subscrição de um serviço fornecido pela PR, a publicação de material no Site, a
resposta a questões no Site, o pedido de informações da PR ou o envio de comentários).
Também poderá ser pedido ao utilizador outras informações não contempladas na presente Política
de Privacidade, nomeadamente sempre que o utilizador comunique um problema relacionado com
o Site ou caso entre em contacto connosco (sendo nesse caso possível efetuar e manter um registo
dessa mesma correspondência).
2.2. Não serão recolhidos nem processados os seguintes Dados sobre o utilizador:
- Categorias Especiais de Dados Pessoais: raça ou etnia; credo religioso ou filosófico; vida e
orientação sexuais; opiniões políticas; filiação sindical ou partidária; informação sobre a sua saúde e

dados genéticos e biométricos. De igual modo, também não serão recolhidos dados pessoais
relacionados com condenações criminais.
3. OBJETIVO DO TRATAMENTO
3.1. Utilizamos os Dados recolhidos com o intuito de:
- Fornecer informações, produtos ou serviços ao utilizador quando este o solicita ou quando
acreditamos que possam ser do interesse do mesmo ou quando este tenha autorizado ser
contactado para esse fim (ver ARTIGO 6. MARKETING);
- Permitir que o utilizador participe em funcionalidades interativas dos nossos serviços, quando o
mesmo optar por fazê-lo;
- Notificar o utilizador sobre alterações relativas aos nossos serviços.
4. UTILIZAÇÃO DE COOKIES
4.1. Definição de Cookies
O nosso Site utiliza Cookies. Um Cookie é um pequeno ficheiro de texto ou elementos de informação
criado pelo nosso Site, enviado para um navegador do utilizador, e armazenado no disco rígido do
computador do utilizador. O objetivo dos Cookies é armazenar informações relacionadas com os
utilizadores do nosso Site. Os Cookies armazenam informações sobre o utilizador, incluindo o
endereço IP (protocolo de Internet), dados de navegação e preferências do utilizador.
Para saber mais informações acerca do funcionamento dos Cookies, consulte a nossa Política de
Cookies.
5. TRANSFERÊNCIAS INTERNACIONAIS
Para efeitos do disposto no ARTIGO 3 (OBJETIVO DO TRATAMENTO) da presente Política de
Privacidade, a PR pode transferir os Dados do utilizador a destinatários, internos ou externos,
situados em países que possuem níveis diferentes de proteção dos dados pessoais. Quando
necessário, a PR tem implementadas as medidas contratuais necessárias, com base nas cláusulas
modelo da Comissão Europeia, para determinar e/ou confirmar, antes da receção dos Dados do
utilizador, que os destinatários dos Dados, internos ou externos, situados em tais países irão tratar
os Dados do utilizador com um nível adequado de proteção.
6. SEGURANÇA DOS DADOS
A PR está empenhada em proteger a segurança dos Dados do utilizador. Recorremos a uma
variedade de medidas e procedimentos para proteger os Dados do utilizador contra o acesso e
utilização não autorizados, destruição acidental ou ilegal, perda acidental, bem como contra a
alteração dos mesmos. Para este efeito, implementámos particularmente medidas técnicas, como
firewalls, e medidas SafariTM, FirefoxTM, OperaTM, organizacionais, como um sistema de
acesso/por palavra-passe eficaz, proteção física, entre outros.
7. MARKETING

Gostaríamos de poder utilizar os Dados do utilizador para enviar informações ao mesmo, por meios
eletrónicos, relacionadas com os serviços e produtos do grupo Pernod Ricard, que possam ser do
interesse do utilizador, bem como enviar informações relacionadas com serviços e produtos de
terceiros cuidadosamente selecionados.
Caso o utilizador autorize a utilização para estes fins, deve selecionar a caixa de verificação relevante
presente nos formulários onde recolhemos Dados do utilizador. Caso o utilizador tenha autorizado
essa utilização, mas pretenda posteriormente interromper esse uso dos Dados do utilizador para tais
fins, deve entrar em contacto connosco, a qualquer momento (ver ARTIGO 12. CONTACTE-NOS).
8. DESTINATÁRIOS DOS DADOS
Os destinatários dos Dados são qualquer membro do grupo Pernod Ricard, ou seja, a empresa
Pernod Ricard S.A., bem como qualquer outra empresa sujeita ao controlo, direto ou indireto, da
Pernod Ricard S.A. ou consolidada nas contas da Pernod Ricard S.A.; e as empresas que possam
prestar apoio à PR no funcionamento e/ou gestão de Dados.
Podemos também divulgar os Dados do utilizador a terceiros nas seguintes circunstâncias: se
efetuarmos a compra ou a venda de quaisquer empresas ou ativos, caso em que podemos divulgar
os Dados do utilizador ao futuro vendedor ou comprador de tais empresas ou ativos; se a PR ou uma
parte significativa de todos os seus ativos forem adquiridas por um terceiro, caso em que os Dados
do utilizador detidos pela mesma podem constituir um dos ativos transferidos; e caso estejamos
obrigados a divulgar ou a partilhar os Dados do utilizador no cumprimento de qualquer imposição
legal ou para proteger os direitos, a propriedade ou a segurança do grupo Pernod Ricard, dos nossos
clientes ou de terceiros.
NOTA: As disposições acima referidas incluem a troca de informações com outras empresas e
organizações para efeitos de proteção contra fraude e redução do risco de crédito.
9. LIGAÇÕES PARA OUTROS SITES
Periodicamente, o nosso Site pode conter ligações (links) para e de outros sites. Caso aceda a uma
ligação para esses sites, o utilizador deve ter em atenção que estes sites podem ter políticas de
privacidade próprias e que renunciamos qualquer responsabilidade relativamente a essas políticas.
O utilizador deve consultar essas políticas antes de submeter quaisquer dados pessoais nesses sites.
10. DIREITOS RELATIVOS AOS DADOS PESSOAIS RECOLHIDOS
O utilizador tem o direito de aceder, modificar e de se opor à utilização dos respetivos Dados por
motivos legítimos e solicitar a eliminação dos respetivos Dados existentes no nosso Site. Todos estes
direitos devem ser exercidos mediante o envio de uma carta eletrónica, em conjunto com uma cópia
de um documento de identificação para welcome.pt@pernod-ricard.com. Responderemos ao
utilizador num prazo razoável a contar do respetivo pedido, em conformidade com a legislação
aplicável. Armazenamos os Dados do utilizador enquanto os mesmos forem necessários para
fornecer acesso ao Site e aos serviços relacionados ao utilizador ou nos termos em que tal seja
permitido pela legislação aplicável.
11. ALTERAÇÕES À NOSSA POLÍTICA DE PRIVACIDADE

Reservamo-nos o direito de alterar periodicamente a presente Política de Privacidade, a nosso
exclusivo critério. Caso efetuemos alterações ao tratamento dos Dados do utilizador, iremos solicitar
o respetivo consentimento para as alterações.
12. CONTACTE-NOS
Agradecemos eventuais questões, comentários, pedidos e queixas no que diz respeito à presente
Política de Privacidade e aos Dados que estão na nossa posse. Os mesmos devem ser enviados para
welcome.pt@pernod-ricard.com. Todos os pedidos serão processados de forma imediata e
eficiente.

