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INFORMAÇÕES SOBRE PROTEÇÃO DE DADOS 

Newsletter HUGO BOSS 

A HUGO BOSS AG, Dieselstraße 12, 72555 Metzingen, Alemanha (doravante designada por "HUGO BOSS" ou "nós") oferece aos visitantes do 
site da HUGO BOSS (www.hugoboss.com) (doravante designado por "site") bem como aos visitantes das HUGO BOSS Outlet Stores (doravante 
designadas por "lojas outlet") a subscrição da newsletter HUGO BOSS (doravante designada por "newsletter"). 

Em seguida disponibilizaremos, nos termos dos artigos 13 e 14 do Regulamento Geral sobre a Proteção de Dados ("RGPD"), as informações a 

respeito do tratamento de dados pessoais no âmbito da subscrição da newsletter. 

Para mais informações sobre o tratamento de dados pessoais no âmbito do site, consulte as Disposições de proteção de dados do site da HUGO 
BOSS. 

Caso faça parte do programa de fidelização de clientes HUGO BOSS EXPERIENCE (doravante designado por "programa de fidelização de 
clientes"), também guardamos o seu registo para a nossa newsletter na sua conta de cliente My HUGO BOSS. Para informações detalhadas 
sobre o tratamento de dados pessoais no âmbito do programa de fidelização de clientes, consulte as Informações sobre proteção de dados para a 
participação na HUGO BOSS EXPERIENCE. 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/ELI/?eliuri=eli:reg:2016:679:oj
https://www.hugoboss.com/pt/about-hugo-boss/privacy-statement/privacy-statement.html
https://www.hugoboss.com/pt/about-hugo-boss/privacy-statement/privacy-statement.html
https://www.hugoboss.com/pt/privacy-statement-experience/privacy-statement-experience.html
https://www.hugoboss.com/pt/privacy-statement-experience/privacy-statement-experience.html
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A. Nome e dados de contacto do responsável

O responsável pela newsletter é:

HUGO BOSS AG

Dieselstraße 12, 72555 Metzingen, Alemanha

Telefone: +49 7123 94-0

Fax: +49 7123 94-80259

E-mail: info@hugoboss.com

B. Dados de contacto do nosso encarregado da proteção de dados

Para falar com o nosso encarregado da proteção de dados utilize os seguintes dados de contacto:

HUGO BOSS AG

Encarregado da proteção de dados

Dieselstraße 12, 72555 Metzingen, Alemanha

Telefone: +49 7123 94 – 85122

Telefax: +49 7123 94 885122

E-mail: datenschutz@hugoboss.com

C. Categorias e origens de dados pessoais

Fazemos o tratamento dos dados pessoais (das categorias de dados pessoais) que se seguem:

Categorias de dados pessoais 

a serem tratadas 

Tipos de dados pessoais dentro da 

categoria 

Origem dos dados pessoais 

(e, se necessário, se essa origem é 

acessível ao público) 

Dados que recolhemos aquando 

do registo para a newsletter 

("Dados de subscrição") 

Endereço de e-mail (obrigatório), título, 

nome próprio, apelido (voluntários). 

Em caso de um registo no site, recolhemos 

ainda a versão específica de país do site da 

Subscritores da newsletter 
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Categorias de dados pessoais 

a serem tratadas 

Tipos de dados pessoais dentro da 

categoria 

Origem dos dados pessoais 

(e, se necessário, se essa origem é 

acessível ao público) 

HUGO BOSS através da qual está a efetuar 

o registo para a newsletter.

Em caso de registo numa loja outlet, 

recolhemos também qual a loja outlet e o 

país no qual está a efetuar o registo para a 

newsletter.  

Dados de registo que são 

mencionados aquando do registo 

e respetiva anulação da 

newsletter por questões técnicas 

("Dados de registo e 

anulação") 

Data e hora da confirmação do registo 

através do processo Double Opt In e 

também o endereço IP do equipamento 

utilizado para a confirmação, data e hora de 

uma eventual anulação da subscrição da 

newsletter. 

Subscritores da newsletter 

Dados de registo que são 

mencionados quando se acede à 

nossa newsletter através de pixel 

tags** contidos na newsletter por 

intermédio do Protocolo de 

Transferência de Hipertexto 

(HTTP) por questões técnicas 

("Dados HTTP da newsletter")  

Endereço IP, data e hora do acesso Subscritores da newsletter 

Dados que são guardados 

quando se acede à nossa 

newsletter nos cookies* no 

browser do subscritor da 

newsletter ("Dados de cookies 

da newsletter"). 

ID inequívoca para identificação 

(reconhecimento) do subscritor da 

newsletter  

Subscritores da newsletter 

Dados nos perfis de utilização 

que criamos através da análise 

Dados sobre a utilização da newsletter, em 

particular acessos, frequência de acesso e 

Gerados autonomamente 
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Categorias de dados pessoais 

a serem tratadas 

Tipos de dados pessoais dentro da 

categoria 

Origem dos dados pessoais 

(e, se necessário, se essa origem é 

acessível ao público) 

do comportamento de utilização 

na newsletter em caso de 

utilização de pseudónimos 

("Dados de perfis de utilização 

da newsletter"). 

comportamento do utilizador na newsletter 

acedida 

Dados de registo que são 

mencionados quando se acede 

ao site da HUGO BOSS através 

do Protocolo de Transferência de 

Hipertexto (HTTP) por questões 

técnicas ("Dados HTTP do 

site") 

Endereço IP, tipo e versão do seu browser 

de Internet, sistema operativo utilizado, a 

página acedida, a página visitada 

previamente (URL de referência), data e 

hora do acesso 

Subscritores da newsletter 

Dados que são guardados 

quando subscritores da 

newsletter acedem ao site da 

HUGO BOSS nos cookies* no 

browser do subscritor da 

newsletter ("Dados de cookies 

do site"). 

ID inequívoca para identificação 

(reconhecimento) de subscritores da 

newsletter e informações de segmento 

agregadas com o objetivo de melhorar os 

conteúdos das campanhas. 

Subscritores da newsletter 

Dados nos perfis de utilização 

que criamos através da análise 

do comportamento de utilização 

dos subscritores da newsletter no 

site em caso de utilização de 

pseudónimos ("Dados de perfis 

de utilização do site").  

Dados sobre a utilização do site, em 

particular acessos a páginas, frequência de 

acesso e duração da permanência nas 

páginas acedidas 

Gerados autonomamente 

Segmentos de subscritores que 

criamos através da combinação e 

análise dos dados de perfis de 

Dados sobre a afinidade em relação às 

marcas da HUGO BOSS e respetivos 

produtos e conteúdos.  

Gerados autonomamente 
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Categorias de dados pessoais 

a serem tratadas 

Tipos de dados pessoais dentro da 

categoria 

Origem dos dados pessoais 

(e, se necessário, se essa origem é 

acessível ao público) 

utilização da newsletter e do site 

em caso de utilização de 

pseudónimos ("Dados de 

segmento"). 

* Cookies são pequenos ficheiros de texto com informações que são colocados no equipamento do utilizador quando este visita um site

através do browser. Em caso de novo acesso ao site com o mesmo equipamento, é possível aceder ao cookie e às informações guardadas

no mesmo. Dependendo do prazo de conservação, é possível distinguir entre os chamados cookies temporários e cookies permanentes. Os

cookies temporários, também designados por cookies de sessão, são apagados automaticamente quando fecha o seu browser. Os cookies

permanentes permanecem guardados no seu equipamento mesmo depois de fechar o browser por um determinado período de tempo.

** Pixel tags (também designados por "web beacons") são pequenas imagens gráficas em e-mails HTML ou em sites que possibilitam um 

registo de ficheiros históricos e uma análise dos ficheiros históricos dos acessos aos e-mails ou sites 

D. Finalidade e fundamento jurídico do tratamento de dados pessoais

Fazemos o tratamento dos dados pessoais (categorias de dados pessoais) mencionados acima no ponto C para as seguintes finalidades e

com base nos seguintes fundamentos jurídicos.

Se o tratamento se basear no artigo 6 (1) (f) do RGPD, também facultamos os interesses legítimos da nossa parte ou de um terceiro.

Finalidade do tratamento 

(e, se necessário, os interesses 

legítimos visados com o tratamento) 

(Categorias de) dados 

pessoais 

(para detalhes a 

respeito das respetivas 

categorias, ver acima o 

ponto C) 

Fundamento 

jurídico do 

tratamento nos 

termos do RGPD 

(a partir de 

25.05.2018) 

(Categorias de) 

destinatários 

(para detalhes, ver abaixo o 

ponto E) 

Disponibilização das aplicações da web 

no site, nas quais nos poderá fornecer 

Dados HTTP do site, 

dados de subscrição, 

Artigo 6 (1) (f) do 

RGPD 

Prestadores de serviços de 

hosting 
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Finalidade do tratamento 

(e, se necessário, os interesses 

legítimos visados com o tratamento) 

(Categorias de) dados 

pessoais 

(para detalhes a 

respeito das respetivas 

categorias, ver acima o 

ponto C) 

Fundamento 

jurídico do 

tratamento nos 

termos do RGPD 

(a partir de 

25.05.2018) 

(Categorias de) 

destinatários 

(para detalhes, ver abaixo o 

ponto E) 

dados para o registo ou a respetiva 

anulação da subscrição da nossa 

newsletter. 

dados de registo e 

anulação 

Prestadores de serviços de 

newsletters 

Disponibilização dos formulários de 

registo (digitais) nas lojas outlet, nos 

quais nos poderá fornecer dados para o 

registo para a nossa newsletter. 

Dados de subscrição, 

dados de registo e 

anulação 

Artigo 6 (1) (f) do 

RGPD 

Prestadores de serviços de 

newsletters 

Processo "Double-Opt-In" para a 

confirmação da subscrição. 

Para o efeito, enviamos uma 

mensagem de e-mail com o pedido de 

confirmação para o endereço de e-mail 

indicado aquando do registo. A 

subscrição só será considerada efetiva 

se o subscritor confirmar o endereço de 

e-mail acedendo ao link de confirmação

incluído nessa mensagem de e-mail.

Dados de subscrição, 

dados de registo e 

anulação  

Artigo 6 (1) (f) do 

RGPD 

Prestadores de serviços de 

newsletters 

Envio da newsletter para os respetivos 

subscritores. 

O título indicado aquando do registo e o 

seu nome serão utilizados para que 

possamos adotar uma forma de 

tratamento personalizada na nossa 

newsletter. 

Dados de subscrição, 

dados HTTP da 

newsletter, dados de 

cookies da newsletter; 

dados de segmento 

Artigo 6 (1) (a) do 

RGPD 

Prestadores de serviços de 

newsletters  
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Finalidade do tratamento 

(e, se necessário, os interesses 

legítimos visados com o tratamento) 

(Categorias de) dados 

pessoais 

(para detalhes a 

respeito das respetivas 

categorias, ver acima o 

ponto C) 

Fundamento 

jurídico do 

tratamento nos 

termos do RGPD 

(a partir de 

25.05.2018) 

(Categorias de) 

destinatários 

(para detalhes, ver abaixo o 

ponto E) 

Para determinar o idioma e os 

conteúdos da newsletter específicos do 

país, utilizamos a versão específica de 

país do site da HUGO BOSS recolhida 

aquando do registo no site. Em caso de 

registo numa loja outlet, utilizamos para 

esse efeito o idioma nacional da loja 

em que foi realizado o registo  

Em caso de registo numa loja outlet, 

utilizamos, para além disso, os dados 

recolhidos da loja outlet na qual se 

registou para receber a newsletter, para 

determinar os conteúdos da newsletter 

específicos do país e da loja outlet.  

Análise do comportamento de utilização 

dos subscritores na nossa newsletter e 

no nosso site e criação de perfis de 

utilização em caso de utilização de 

pseudónimos, bem como segmentos de 

subscrição baseados nessas 

informações para efeitos de 

personalização e conceção da 

newsletter em função das 

necessidades.  

Dados de subscrição, 

dados HTTP da 

newsletter, dados de 

cookies da newsletter, 

dados de perfis de 

utilização da 

newsletter, dados 

HTTP do site, dados 

de cookies do site, 

dados de perfis de 

Artigo 6 (1) (a) do 

RGPD  

Prestadores de serviços de 

newsletters 
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Finalidade do tratamento 

(e, se necessário, os interesses 

legítimos visados com o tratamento) 

(Categorias de) dados 

pessoais 

(para detalhes a 

respeito das respetivas 

categorias, ver acima o 

ponto C) 

Fundamento 

jurídico do 

tratamento nos 

termos do RGPD 

(a partir de 

25.05.2018) 

(Categorias de) 

destinatários 

(para detalhes, ver abaixo o 

ponto E) 

utilização do site, 

dados de segmento 

Criação de relatórios anónimos para a 

análise e definição da estratégia da 

newsletter  

Dados de subscrição, 

dados de segmento  

Artigo 6 (1) (f) do 

RGPD 

E. Destinatários que recebem os dados pessoais

Para as finalidades descritas acima no ponto D recorremos a subcontratantes que nos apoiam na execução dos nossos processos de

negócio. Mais concretamente, incluem-se aqui os seguintes prestadores de serviços ou categorias de prestadores de serviços aos quais

transmitimos dados pessoais:

 Prestadores de serviços de hosting

 Prestadores de serviços de newsletters

F. Prazo de conservação dos dados pessoais

O prazo de conservação dos dados pessoais encontra-se descrito em seguida e é definido pelos seguintes critérios:

(Categorias de) dados pessoais 

(para detalhes a respeito das respetivas categorias, ver 

acima o ponto C) 

Prazo de conservação dos dados pessoais/Critérios 

para a definição desse prazo 

Dados de subscrição, dados de registo e anulação Conservamos estes dados enquanto estiver registado para 

receber a nossa newsletter. A título de exceção, 
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(Categorias de) dados pessoais 

(para detalhes a respeito das respetivas categorias, ver 

acima o ponto C) 

Prazo de conservação dos dados pessoais/Critérios 

para a definição desse prazo 

conservamos estes dados para além disso se estivermos 

sujeitos a alguma obrigação legal de conservação ou 

documentação desses dados ou se os mesmos forem 

necessários para efeitos de prova. 

Dados HTTP da newsletter, dados de cookies da 

newsletter, dados de perfis de utilização da newsletter, 

dados HTTP do site, dados de cookies do site, dados de 

perfis de utilização do site, dados de segmento 

Conservamos estes dados apenas enquanto estiver 

registado para receber a nossa newsletter. Estes dados 

serão apagados assim que anular a subscrição da nossa 

newsletter. 

G. Necessidade ou obrigação de disponibilizar dados pessoais e possíveis consequências da não disponibilização desses dados

A disponibilização dos seguintes dados pessoais constitui uma obrigação/um requisito legal ou contratual ou é necessária para a conclusão

de um contrato:

(Categorias de) dados 

pessoais 

(para detalhes a respeito das 

respetivas categorias, ver 

acima o ponto C) 

Necessidade/Obrigação Possíveis consequências da não 

disponibilização desses dados 

Dados de subscrição Para poder receber a newsletter terá 

de indicar o seu endereço de e-mail 

no âmbito do registo. 

A não disponibilização do endereço de e-

mail tem como consequência o facto de não 

lhe podermos enviar a newsletter. 
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H. Direitos do titular dos dados

I. Acesso, retificação, apagamento, limitação do tratamento, portabilidade dos dados

No que diz respeito ao tratamento de dados pessoais, cabem-lhe os seguintes direitos:

 Obter da nossa parte o acesso aos seus dados pessoais, nos termos do artigo 15 do RGPD.

 Obter da nossa parte a retificação dos seus dados pessoais, nos termos do artigo 16 do RGPD.

 Obter da nossa parte o apagamento dos seus dados pessoais, nos termos do artigo 17 do RGPD.

 Obter da nossa parte a limitação do tratamento dos seus dados pessoais, nos termos do artigo 18 do RGPD.

 O direito à portabilidade dos dados, nos termos do artigo 20 do RGPD.

II. Direito de oposição

Cabe-lhe o direito de se opor a qualquer momento, por motivos relacionados com a sua situação particular, ao tratamento de dados

pessoais que lhe digam respeito, com base no artigo 6 (1) (e) ou (f) do RGPD (ver acima o ponto D).

Quando os dados pessoais forem tratados para efeitos de comercialização direta (ver acima o ponto D), tem o direito de se opor a

qualquer momento ao tratamento de dados pessoais que lhe digam respeito para os efeitos da referida comercialização.

III. Direito de retirar o seu consentimento.

Se o tratamento se basear no artigo 6 (1) (a) ou no artigo 9 (2) (a) do RGPD (ver acima o ponto D), cabe-lhe o direito de retirar o seu

consentimento a qualquer altura, sem comprometer a licitude do tratamento efetuado com base no consentimento dado até ao

momento da sua retirada.

IV. Direito de apresentar reclamação a uma autoridade de controlo
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Cabe-lhe o direito de apresentar uma reclamação a uma autoridade de controlo nos termos do artigo 57 (1) alínea (f) do RGPD. 

Versão: 04.06.2020 


