POLÍTICA DE PRIVACIDADE
1.

Introdução
O sigilo e a guarda das informações dos Clientes são de grande importância para o Bison Bank,
S.A..
Por isso, o Bison Bank, S.A. assumiu a obrigação de adoptar todas as medidas adequadas para
proteger os dados pessoais dos seus Clientes, com rigorosa observância das leis vigentes em
Portugal que regulam o tratamento de dados pessoais, em particular o Regulamento Geral sobre a
Protecção de Dados (UE) 2016/2017.
O propósito desta política de privacidade é informar do tratamento que o Bison Bank, S.A. faz dos
dados pessoais que recolhe dos seus Clientes.

2.

Responsável pelo tratamento
O responsável pelo tratamento de dados pessoais é o Bison Bank, S.A., pessoa colectiva n.º
502261722, com sede social na Rua Barata Salgueiro, n.º 33, Piso 0, 1250-042 Lisboa, com o
capital social de €176.198.370,00.
O encarregado da protecção de dados do Bison Bank, S.A. tem o seguinte contacto:
epd@bisonban.com ou (351) 213 816 200.

3.

O que são dados pessoais
Consideram-se dados pessoais a informação relativa a uma pessoa singular («titular dos dados»)
identificada ou identificável, directa ou indirectamente, em especial por referência a um identificador,
como por exemplo e entre outros, um nome, um número de identificação, dados de localização,
identificadores por via electrónica ou a um ou mais elementos específicos da sua identidade física,
genética, mental, económica cultural ou social dessa pessoa.

4.

Quais são as finalidades e os fundamentos jurídicos do tratamento
O Bison Bank, S.A. recolhe e trata dados pessoais dos seus Clientes na medida do que é
necessário para as seguintes finalidades:
•

Diligências pré-contratuais a pedido do titular dos dados;

•

Execução do contrato ou gestão da relação contratual com o Cliente;

•

Cumprimento de obrigações jurídicas a que o Bison Bank, S.A. está sujeito, por exemplo as
obrigações impostas pelas leis de combate ao branqueamento de capitais e ao
financiamento do terrorismo;

•

Prossecução de interesses legítimos do Bison Bank, S.A., tais como o tratamento de dados
pessoais em actividades de recuperação de créditos.

Salvo casos que a lei previna, outros tratamentos de dados pessoais do Cliente não incluídos nos
acima referidos dependem do consentimento do Cliente, sendo esse consentimento o fundamento
jurídico do tratamento de dados pessoais. Nesses casos, o titular dos dados poderá retirar o seu

consentimento em qualquer momento, pelos meios adiante indicados, sem que isso porém afecte a
licitude do tratamento anterior.
O Bison Bank, S.A. também poderá efectuar gravação de chamadas telefónicas para prova de
transacções comerciais e outras comunicações respeitantes a relações contratuais com o Cliente,
mediante informação e consentimento prévio do cliente.
Para além das finalidades acima referidas, o Bison Bank, S.A. também poderá tratar dados pessoais
do cliente para fins estatísticos, limitados porém ao mínimo indispensável para esse efeito.
5.

Direitos do titular de dados pessoais
O titular dos dados tem o direito de solicitar ao Bison Bank, S.A. o acesso aos dados pessoais que
lhe digam respeito, bem como a sua rectificação ou o seu apagamento, e a limitação do tratamento
no que disser respeito ao titular dos dados, ou do direito de se opor ao tratamento, bem como do
direito à portabilidade dos dados, sob as condições da lei em vigor.
Estes direitos podem ser exercidos por escrito, através dos seguintes meios de contacto:
•

Por correio postal para a seguinte morada: Rua Barata Salgueiro, n.º 33, Piso 0, 1250-042
Lisboa - Portugal;

•

Para o endereço de correio eletrónico: epd@bisonbank.com

O titular dos dados também tem o direito de apresentar uma reclamação à autoridade de controlo
(Comissão Nacional de Protecção de Dados), se entender que os seus direitos foram infringidos.
6.

Comunicações de dados pessoais
O Bison Bank, S.A. poderá comunicar dados pessoais a outras entidades por força da lei, por
exemplo ao Banco de Portugal, CMVM e à Autoridade Tributária.
O Bison Bank, S.A. também pode comunicar dados pessoais a entidades por si contratadas para a
prestação de serviços que compreendam o tratamento de dados pessoais para uma ou mais das
finalidades acima referidas, entidades as quais deverão fazer esse tratamento apenas mediante
instruções do Bison Bank, S.A..

7.

Tempo da conservação de dados pessoais
O Bison Bank, S.A. conservará os dados pessoais enquanto durar a relação contratual com o titular
dos dados. Após a cessação do contrato, o Bison Bank, S.A. conservará os dados pessoais pelos
prazos de prescrição ou caducidade referentes aos direitos que resultam do contrato ou pelos
períodos de tempo que lei define para as obrigações jurídicas a que o Bison Bank, S.A. está sujeito.
O Bison Bank, S.A. poderá também conservar dados pessoais para fins estatísticos, limitados
porém ao mínimo indispensável para esse efeito.

8.

Alterações
O Bison Bank, S.A. pode alterar a presente política de privacidade, de tempos a tempos.
Lisboa, 24 de maio de 2018
Bison Bank, S.A.

