
POLÍTICA DE PRIVACIDADE 

Atualização: julho de 2019 

A SISLEY presta especial atenção à proteção dos dados pessoais que possa recolher ou que lhe 
sejam fornecidos. 

A SISLEY compromete-se a envidar todos os esforços a fim de assegurar o melhor nível de proteção 
dos seus dados pessoais, em conformidade com as regulamentações em vigor e nomeadamente o 
Regulamento (UE) n.º 2016/679 de 27 de abril de 2016. A SISLEY reserva-se o direito de alterar em 
qualquer momento e sem aviso prévio a presente Política de proteção de dados pessoais. 

O presente documento permite-lhe compreender melhor de que forma a SISLEY protege os seus 
dados pessoais. 

Recomendamos-lhe que leia atentamente este documento antes de nos enviar os seus dados 
pessoais. 

1. IDENTIDADE DO RESPONSÁVEL PELO TRATAMENTO 

O responsável pelo tratamento é a sociedade c.f.e.b. SISLEY, Sociedade por Ações Simplificada com 
um capital de 1 000 000 €, com sede social em 3 avenue de Friedland, 75008 Paris – França, 
registada na Conservatória Comercial e das Sociedades de Paris com o número 722 003 464 
(doravante, “SISLEY”). 

2. QUAIS SÃO OS DADOS PESSOAIS RECOLHIDOS E QUANDO PODEM SER 
RECOLHIDOS? 

Todas as informações que permitam identificar um utilizador de forma direta ou indireta são “dados 
pessoais”. 

De forma mais específica, a SISLEY pode recolher, guardar, tratar, transferir e utilizar dados pessoais 
relativos: 
o à sua identidade (título, nome, apelidos, endereço, número de telefone fixo e/ou de telemóvel, 

endereço de e-mail, data de nascimentos, código interno de tratamento que permite a 
identificação do cliente); 

o à gestão das encomendas e ao acompanhamento da relação comercial (receção de encomenda, 
serviço subscrito, faturação, expedição, métodos de pagamento, prevenção de fraudes, 
devolução de produtos, reembolso, reclamação, serviço pós-venda para produtos comprados, 
histórico de compras e da prestação de serviços, programa de fidelidade, correspondências e 
serviço pós-venda, trocas e comentários dos consumidores e potenciais clientes); 

o à realização de ações de fidelização, de prospeção, de estudos de mercado, de sondagens, de 
testes de produtos e de promoção; 

o à contribuição das pessoas que publicam as suas avaliações sobre os produtos, serviços ou 
conteúdos; 

o à organização e tratamento de concursos, sorteios e qualquer operação promocional (data de 
participação, respostas fornecidas no âmbito de concursos e a natureza dos prémios oferecidos); 

o às informações técnicas (idioma, endereço IP) ou de navegação associadas ao terminal. 
A SISLEY pode recolher os seus dados pessoais particularmente quando: 

o visita o site www.sisley-paris.com (doravante, o “Site”); 
o subscreve as newsletters SISLEY; 
o cria uma conta no “Site”; 
o efetua uma encomenda no Site e responde aos inquéritos de satisfação; 
o escreve à SISLEY por correio postal, e-mail, chat ou quando telefona, podendo esta 

correspondência ser guardada pela SISLEY para acompanhar melhor a relação que mantém 
consigo e para poder melhorar os respetivos serviços; 

o publica uma avaliação sobre os produtos, serviços ou conteúdos; 
o participa em operações especiais (concursos, sorteios); 

http://www.sisley-paris.com/


o partilha conteúdos em redes sociais, como o Instagram, Facebook, Pinterest ou Twitter, 
utilizando o hashtag #sisley ou outros hashtags propostos pela SISLEY. 

Como são geridos os conteúdos que partilha nas redes sociais utilizando os hashtags propostos pela 
Sisley? 

Pode optar por utilizar os hashtags que propomos para marcar os seus conteúdos nas redes sociais, 
como o Instagram, Facebook, Pinterest ou Twitter. Ao utilizar estes hashtags, está a reconhecer e a 
aceitar que os seus conteúdos possam aparecer no nosso site e ser utilizados para encaminhar 
outros utilizadores para os nossos produtos ou serviços. Relembramos que as informações que 
apresentar publicamente nas redes sociais podem ser consultadas, utilizadas e guardadas por outras 
pessoas de todo o mundo e nomeadamente de países que não tenham legislação que garanta uma 
proteção adequada das suas informações pessoais, tal como definido no seu país de residência. 
Chamamos igualmente a sua atenção para o facto de que quando submete um conteúdo utilizando 
um dos nossos hashtags, a sua utilização das redes sociais está sujeita exclusivamente às condições 
gerais de tais redes sociais. Recomendamos que se familiarize com essas condições gerais e que as 
consulte com regularidade. Se pretender que um dos seus conteúdos deixe de aparecer no nosso 
site, retire-o da rede social ou deixe de utilizar o nosso hashtag. 

Aquando da recolha de dados pessoais, o carácter obrigatório ou facultativo dos dados é assinalado 
através de um asterisco ou outra indicação. 

3. QUAIS SÃO AS FINALIDADES DO TRATAMENTO? 

De modo geral, os dados que lhe dizem respeito ajudam a SISLEY a personalizar e a melhorar 
continuamente a sua experiência de compra no Site. Destinam-se, nomeadamente, às seguintes 
finalidades: 
o gestão e acompanhamento das encomendas e, se for caso disso, prevenção, deteção e gestão 

de fraudes ou valores em dívida; 
o gestão e acompanhamento da relação comercial; 
o gestão das avaliações dos consumidores sobre os produtos, serviços e conteúdos adquiridos; 
o seleção de consumidores para realizar testes de produtos; 
o gestão e acompanhamento das contas de consumidores; 
o gestão de operações técnicas de prospeção; 
o gestão das inscrições na Newsletter SISLEY ou SMS; 
o realização de ações de fidelização, de prospeção e de promoção e personalização das 

diferentes comunicações (digitais por e-mail, em papel, SMS) provenientes da SISLEY; 
o realização de operações de solicitação; 
o elaboração de estatísticas comerciais. 

 

4. QUAL É A DURAÇÃO DE CONSERVAÇÃO DOS DADOS? 

De modo geral, a SISLEY tem o cuidado de conservar os seus dados pessoais durante um período 
que lhe permita respeitar todas as obrigações legais, em conformidade com as disposições em vigor 
ou durante um período que não exceda a duração da gestão comercial ou a que for necessária para 
cumprir as finalidades definidas pela SISLEY. 
Por conseguinte: 
o Os dados que permitam estabelecer a prova de um direito ou de um contrato ou que sejam 

conservados ao abrigo de uma obrigação legal são arquivados em conformidade com as 
disposições em vigor. 

o Os dados bancários são eliminados assim que a transação é concluída ou arquivados para 
efeitos de prova, em conformidade com as disposições em vigor, salvo em caso de 
consentimento por parte do utilizador para usar a opção "Cartões de pagamento guardados" que 
permite guardar os seus dados bancários de forma encriptada e segura. De qualquer modo, o 
criptograma visual do seu cartão bancário nunca é conservado. 

o Os dados relativos aos documentos de identificação são conservados durante um ano, em caso 
de exercício do direito de acesso, retificação, supressão, portabilidade ou do direito de oposição. 



Dado que a SISLEY é um grupo internacional com presença em todo o mundo e sediado em França, 
e por motivos operacionais e técnicos, chamamos a sua atenção para o facto de que os seus dados 
são conservados, salvo oposição ou pedido de supressão da sua parte, durante um prazo de cinco 
anos a contar da data do último contacto/compra. 

Findo este prazo de cinco anos, podemos entrar em contacto consigo para saber se pretende 
continuar a receber solicitações comerciais. Na ausência de uma resposta afirmativa e explícita da 
sua parte, os dados que lhe dizem respeito serão suprimidos, anonimizados ou arquivados, em 
conformidade com as disposições em vigor. 

5. QUAIS SÃO OS DESTINATÁRIOS DOS DADOS? 

A SISLEY é a destinatária dos seus dados. Estes podem ser transmitidos a fornecedores de serviços 
selecionados pela sua especialidade e que atuem em nome da SISLEY com o objetivo de cumprir as 
finalidades definidas pela SISLEY. 

Por vezes, podem ser transmitidos a parceiros comerciais selecionados pela SISLEY para as 
finalidades igualmente definidas pela SISLEY. A SISLEY não vende, em caso algum, os seus dados 
pessoais, seja a quem for. 

No âmbito de um pedido das autoridades competentes, a SISLEY pode ser obrigada a transmitir os 
seus dados pessoais, em conformidade com as regulamentações em vigor. 

6. DE QUE FORMA ASSEGURAM A CONFIDENCIALIDADE E SEGURANÇA DOS 
DADOS? 

De acordo com o estado atual da técnica, a SISLEY tem implementadas todas as medidas técnicas e 
organizativas apropriadas, quanto à natureza dos dados e aos riscos que o seu tratamento comporta, 
para preservar a segurança e confidencialidade dos seus dados pessoais e, nomeadamente, para 
impedir que sejam corrompidos, danificados ou que terceiros não autorizados possam aceder aos 
mesmos. 

Em particular, estas medidas podem incluir um acesso limitado aos dados, cláusulas contratuais em 
caso de recurso a fornecedores de serviços, medidas de segurança como o acesso seguro, software 
antivírus, processo de autenticação, firewall, etc. 

Apesar de todas as medidas de confidencialidade e de segurança implementadas pela SISLEY, 
chamamos a sua atenção para o facto de que as comunicações através da Internet nunca são 
totalmente seguras. Por conseguinte, a SISLEY rejeita qualquer responsabilidade em caso de falha 
de comunicação ou quaisquer outros casos de força maior. 

7. QUE PROTEÇÃO EXISTE EM CASO DE TRANSFERÊNCIA DE DADOS PARA FORA 
DA UNIÃO EUROPEIA? 

Os seus dados podem ser transmitidos para países situados fora da União Europeia e que não 
apresentem um nível de proteção de dados adequado, para efeitos do cumprimento das finalidades 
definidas pela SISLEY. 
Antes da transferência dos dados para tais países, a SISLEY implementará dispositivos adequados 
para obter as garantias necessárias para a proteção dos seus dados. 

8. QUAL É A POLÍTICA DA SISLEY EM MATÉRIA DE COOKIES? 

Para saber mais sobre a nossa política de cookies, consulte a nossa secção relativa a cookies. 

9. QUAIS SÃO OS SEUS DIREITOS? 

https://dev17-eu01-sisley.demandware.net/s/Sisley_PT/cookies-usage


Em conformidade com a regulamentação relativa à proteção dos dados pessoais (nomeadamente o 
Regulamento (UE) 2016/679 de 27 de abril de 2016), dispõe de um direito de acesso, retificação, 
eliminação e de portabilidade dos seus dados, bem como do direito de limitação ou oposição ao 
tratamento dos mesmos, podendo ainda indicar-nos o destino para os seus dados após a sua morte, 
enviando: 
o um e-mail através da secção “Formulário de contacto” do Site, 
o uma carta, acompanhada de uma fotocópia do seu documento de identificação, para o seguinte 

endereço: c.f.e.b. SISLEY, Serviço de Apoio ao Cliente, Rua Sousa Martins, 8 R/C A, 1050-218, 
Lisboa - Portugal 

Pode igualmente contactar o Encarregado de Proteção de Dados da SISLEY: 
o por e-mail: dpo@sisley.fr ou 
o por carta, acompanhada de uma fotocópia do seu documento de identificação, para o seguinte 

endereço: c.f.e.b. Sisley, Serviço de Apoio ao Cliente, Rua Sousa Martins, 8 R/C A, 1050-218, 
Lisboa - Portugal 

Tem igualmente o direito de apresentar uma reclamação junto de uma autoridade de controlo 
competente. 

 

mailto:dpo@sisley.fr

