
 

POLÍTICA DE PRIVACIDADE 

1. Nos termos e para os efeitos da Lei 67/98, de 26 de Outubro (Lei de Proteção de Dados Pessoais 

e Regulamento UE 2016 / 679 de 27 de Abril de 2016), o envio dos dados pelos clientes, via 

SMS, Internet ou correio serão incluídos numa base de dados criada para o efeito, cujo 

tratamento é da responsabilidade da Ibersol, SGPS, S.A., que garante o cumprimento do 

disposto na referida Lei. 

2. Os titulares desses dados ou os seus legais representantes podem exercer o direito de acesso, 

rectificação ou cancelamento dos mesmos, nos termos legais e a todo o tempo, por carta 

dirigida ao Departamento de Marketing do Grupo Ibersol, Edifício Península, Praça do Bom 

Sucesso, 105-159º, 9º andar, 4150-146 Porto ou para o endereço do correio electrónico 

grupo@ibersol.pt. Para os mesmos endereços poderão ainda manifestar oposição ao envio, 

pelas empresas do Grupo Ibersol, de folhetos informativos e/ou promocionais sobre os 

produtos comercializados pelas empresas do Grupo Ibersol. 

3. Os dados fornecidos pelos utilizadores terão como única finalidade a realização de inquéritos de 

opinião ao consumidor, relativos às marcas Pizza Hut, Pasta Caffé, KFC, Ò'kilo, Burger King, Pans 

& Company, Roulotte, Miit, Sol, Sugestões & Opções, Vog, Blú Coffee Shop, Clocks, Cockpit, 

Specially, Go to Caffé, Saudade, Nove e Ribs. 

4. Não obstante os esforços da Ibersol, SGPS, S.A., para garantir a máxima privacidade e segurança 

nas informações pessoais de cada cliente, os dados pessoais comunicados pelo seu titular 

podem circular na rede, correndo o risco de serem vistos e utilizados por terceiros não 

autorizados. 

5. Responsável pela Proteção de dados – Paulo Jorge de Fonseca Ribeiro, Diretor da empresa “UQ 

Consult – Serviços de Apoio à Gestão, SA”, NIF 504588702, sede no Edifício Palmeiras, Rua 

Nossa Senhora de Fátima, nº 117, 5º andar, 4050 – 427 Porto. Contactos: pribeiro@uq.pt, 

telefone 226059607, com quem os titulares dos dados pessoais podem contactar sobre todas as 

questões relacionadas com a recolha e tratamento dos seus dados pessoais e com o exercício 

dos direitos que lhe são legalmente conferidos pela legislação nacional e comunitária. 


