POLÍTICA DE PRIVACIDADE WWW.HUGOBOSS.COM/PT
A HUGO BOSS AG, Dieselstrasse 12, 72555 Metzingen, Alemanha (doravante “HUGO BOSS” ou “nós”) fornece-lhe o website HUGO BOSS, incluindo a loja online
integrada sob o seu URL www.hugoboss.com/pt.
A seguir apresentamos informação sobre o responsável dos dados pelo tratamento dos seus dados pessoais e sobre o encarregado da proteção de dados do
responsável dos dados (Secção A) e sobre os seus direitos relativamente ao tratamento dos seus dados pessoais (Secção B). Apresentamos também informação
sobre o tratamento dos seus dados pessoais (Secção C).
•

Pode encontrar toda a informação sobre o tratamento de dados relativamente aos cookies definidos durante a visita ao nosso website, incluindo a loja
online integrada sob o URL www.hugoboss.com/pt na Política de Cookies da HUGO BOSS.

•

Encontrará informação sobre o tratamento de dados pessoais no contexto do nosso programa de fidelização de clientes HUGO BOSS EXPERIENCE na
Politica de Privacidade para participação na HUGO BOSS EXPERIENCE.

•

Pode encontrar informação sobre o tratamento de informação pessoal relativamente à Newsletter da HUGO BOSS na Política de Privacidade da
Newsletter da HUGO BOSS.

NOTA: Se estiver a comprar artigos na loja online estará sujeito à POLÍTICA DE PRIVACIDADE da GLOBAL-E NL B.V.. (“Global-e”), Krijn Taconiskade 430 1087
HW Amsterdam, Países Baixos, parceiro para cumprimento internacional da HUGO BOSS. A Global-e será um responsável dos dados de seu pleno direito no
que respeita a qualquer informação pessoal que detenha para conclusão, gestão e celebração do contrato de compra.
De acordo com a secção de tratamento de dados, os seus dados pessoais são tratados na área do sistema da HUGO BOSS ou da Global-e. Como parte do
processo de compra, os dados do cliente são tratados exclusivamente na loja online e na área do sistema da HUGO BOSS (“faixa operacional da HB”). Apenas
durante o “processo de finalização da compra” são transmitidos dados do cliente através de uma interface para a área do sistema da Global-e, onde tem lugar
o tratamento de outros dados (“faixa operacional da GE”). Com esta transferência de dados através da interface para a área do sistema da Global-e, a influência
e responsabilidades reais pelo tratamento de dados passam da HUGO BOSS para a Global-e.
É incluída nos Termos e Condições de Venda uma descrição detalhada de como a HUGO BOSS e a Global-e disponibilizam os produtos da HUGO BOSS para
compra.
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A. Informações sobre os responsáveis pelo tratamento dos dados
I.

Nome e dados de contacto do responsável pelo tratamento dos dados

O responsável pelo de dados para o programa de fidelização de clientes é:
HUGO BOSS AG
Dieselstrasse 12, 72555 Metzingen, Alemanha
Telefone: +49 7123 94-0
Fax: +49 7123 94-80259
E-mail: info@hugoboss.com

II.

Dados de contacto do encarregado da proteção de dados do responsável pelo tratamento dos 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 – 80999
Telefax: +49 7123 94 880999
E-mail: privacy@hugoboss.com
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B. Informações sobre os direitos dos titulares de dados
Enquanto titular dos dados, pode exercer seguintes direitos no que respeita ao tratamento de dados pessoais, desde que estejam preenchidas as condições
aplicáveis:
I.

Direito de acesso (artigo 15.º do RGPD)

II.

Direito de retificação (artigo 16.º do RGPD)

III.

Direito ao apagamento dos dados (“direito a ser esquecido”) (artigo 17.º do RGPD)

IV.

Direito à limitação do tratamento (artigo 18.º do RGPD)

V.

Direito de portabilidade dos dados (artigo 20.º do RGPD)

VI.

Direito de oposição (artigo 21.º do RGPD)
Nos termos do artigo 21.º do RGPD, tem o direito de se opor, a qualquer momento, por motivos relacionados com a sua situação particular, ao
tratamento dos dados pessoais que lhe digam respeito com base no artigo 6.º, n.º 1, alínea e) ou f), incluindo a definição de perfis com base nessas
disposições. Nos termos do artigo 21.º, n.º 2 do RGPD, tem o direito de se opor, a qualquer momento, ao tratamento dos seus dados pessoais para
efeitos do referido marketing, incluindo a definição de perfis, desde que relacionado com tal marketing directo.
Pode encontrar informações detalhadas relativas à base legal do processamento na Secção C desta Política de Privacidade.

VII.

Direito de retirar os consentimentos (artigo 7.º, n.º 3 do RGPD)

VIII.

Direito de apresentar reclamação junto de uma autoridade de controlo (artigo 57.º, n.º 1, alínea f) do RGPD)

Para exercer os seus direitos, contacte o nosso encarregado da proteção de dados (secção A.II.).
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C. Informações sobre o tratamento de dados pessoais
Relativamente às nossas atividades online diferentes dados pessoais são tratados para diferentes fins. Abaixo encontra mais informação relativamente aos
fins e meios de tratamento dos dados pessoais.

I.

Utilização informacional do website incluindo tecnologias de análise web

Quando o uso do website é puramente informacional, determinada informação, por exemplo, o seu endereço IP, é enviado para o nosso servidor por razões
técnicas pelo browser usado no seu dispositivo final. Tratamos esta informação de forma a fornecer o conteúdo do website que solicitou.
De forma a facilitar-lhe uma utilização informacional do website, usamos cookies no website, através dos quais os dados pessoais são tratados. Pode
encontrar detalhes do tratamento de dados relativamente aos cookies na Política de Cookies da HUGO BOSS.
Abaixo é apresentada informação mais detalhada sobre este assunto:
1.

Detalhes sobre os dados pessoais tratados
Categorias de dados pessoais a
serem tratadas

Dados pessoais incluídos
nas categorias

Obrigatoriedade de disponibilizar
os dados

Prazo de conservação

Dados de protocolo que aumentam
através do protocolo HTTP
(Hypertext Transfer Protocol)
(Seguro) (HTTP(S) (“Dados HTTP”)
por razões técnicas quando o
website é visitado.

Endereço IP, tipo e versão
do seu browser Internet,
sistema operativo usado,
página acedida, site
acedido antes de visitar o
site (URL referenciador),
data e hora da visita.

O fornecimento de dados não é
um requisito legal ou contratual,
ou um requisito necessário para
celebrar um contrato. Não existe
obrigação de fornecer os dados.

Os dados são armazenados nos ficheiros de
registo do servidor sob formato que
permita a identificação dos titulares de
dados por um período máximo de 7 dias,
exceto se ocorrer um evento relacionado
com a segurança (p. ex. um ataque DDoS).

Endereço IP, tipo e versão
do seu browser Internet,
sistema operativo usado,
página acedida, site
acedido antes de visitar o

O fornecimento de dados não é
um requisito legal ou contratual,
ou um requisito necessário para
celebrar um contrato. Não existe
obrigação de fornecer os dados.

Pixels de rastreio: Dados de
protocolo que aumentam através
do protocolo HTTP (Hypertext
Transfer Protocol) (Seguro)
(HTTP(S) aquando do acesso dos

O não fornecimento destes dados
significa que não podemos
fornecer o conteúdo do website
solicitado.

No caso de um evento relacionado com a
segurança, os ficheiros de registo do
servidor são armazenados até o evento de
segurança relevante ter sido eliminado e
totalmente clarificado.
Uma “anonimização de IP” é ativada neste
website para a utilização dos pixels de
rastreio. Isso significa que o endereço IP
transmitido através do browser por razões
técnicas é anonimizado antes de ser
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pixels de rastreio contidos no
nosso website (“Dados HTTP Data
dos Pixels de Rastreio”).

site (URL referenciador),
data e hora da visita.

O não fornecimento destes dados
significa que não podemos medir
a audiência web.

Os pixels de rastreio são pequenos
gráficos nos websites que
permitem o gravação de um
ficheiro de registo e uma análise
do ficheiro de registo das visitas
aos websites.
2.

guardado através da abreviação do
endereço IP (eliminado o último octeto do
endereço IP).
Isso significa que os outros dados de
protocolo não são guardados sob formato
que permita que o titular de dados seja
identificado.

Detalhes sobre o tratamento de dados pessoais
Finalidade do tratamento de dados pessoais

Categorias de dados
pessoais a serem
tratadas
Dados HTTP.

Fundamento jurídico e, se necessário, interesses
legítimos

Os dados HTTP são tratados temporariamente nos
Art.º 6 N.º 1 (f) do RGPD. Após ponderação dos
ficheiros de registo do servidor web de forma a
interesses, o nosso legítimo interesse é fornecer o
fornecer o conteúdo do website solicitado pelo
conteúdo do website solicitado pelo utilizador e
utilizador e assegurar a segurança das
assegurar a segurança da infraestrutura de TI
infraestrutura de TI utilizada para fornecer o
utilizada para fornecer o website, em particular,
website, em particular, para identificar, eliminar e
para identificar, eliminar e preservar provas de
preservar provas de interrupções (p. ex. ataques
interrupções (p. ex. ataques DDoS).
DDoS).
Para medir a audiência web, as visitas ao nosso
Pixel de rastreio,
Art.º 6 N.º 1 (f) do RGPD. Após ponderação dos
website são guardadas por pixels de rastreio e
dados HTTP.
interesses, o nosso interesse legítimo é medir a
analisadas sob formato anonimizado.
audiência web.
Não são tomadas decisões individuais automatizadas nos termos previstos no artigo 22.º do RGPD
3.

Categorias de
Destinatários
Fornecedor de
alojamento.

Fornecedor de
alojamento.

Detalhes sobre os destinatários de dados pessoais e sobre a transmissão de dados pessoais para países externos e/ou para organizações internacionais
Categorias de Destinatários

Sede do destinatário

Fornecedor de alojamento

UE

Decisão de adequação ou garantias adequadas ou razoáveis para a
transmissão de dados pessoais para países externos e/ou para
organizações internacionais
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II.

Utilização do formulário de contacto online

Oferecemos-lhe a possibilidade no website de nos contactar usando os formulários de contacto. Tratamos a informação que nos forneceu nos formulários de
contacto para tratamento do seu pedido.
Abaixo é apresentada informação mais detalhada sobre este assunto:

1.

Detalhes sobre os dados pessoais tratados
Categorias de dados pessoais
a serem tratadas

Dados pessoais incluídos
nas categorias

Obrigatoriedade de disponibilizar
os dados

Prazo de conservação

Dados de protocolo que
aumentam através do HTTP
(Hypertext Transfer Protocol)
(Seguro) (HTTP(S)) por razões
técnicas (“Dados HTTP”).

Endereço IP, tipo e versão
do seu browser Internet,
sistema operativo usado,
página acedida, site acedido
antes de visitar o site (URL
referenciador), data e hora
da visita.

O fornecimento de dados não é
um requisito legal ou contratual,
ou um requisito necessário para
celebrar um contrato. Não existe
obrigação de fornecer os dados.

Os dados são armazenados nos ficheiros de
registo do servidor sob formato que permita a
identificação dos titulares de dados por um
período máximo de 7 dias, exceto se ocorrer um
evento relacionado com a segurança (p. ex. um
ataque DDoS).

Título, nome próprio,
apelido, rua, número da
porta, código postal,
cidade, país, endereço de email, sua encomenda, sua
mensagem (obrigatório),
título, número de telefone,
número de encomenda
(voluntário).

O fornecimento de dados não é
um requisito legal ou contratual,
ou um requisito necessário para
celebrar um contrato. Não existe
obrigação de fornecer os dados.

Dados que nos fornece nos
formulários de contacto no
website (“Dados do
Formulário de Contacto”).

O não fornecimento destes dados
significa que não podemos
fornecer o conteúdo do website
solicitado.

O não fornecimento dos dados
significa que não podemos tratar
o seu pedido.

No caso de um evento relacionado com a
segurança, os ficheiros de registo do servidor
são armazenados até o evento de segurança
relevante ter sido eliminado e totalmente
clarificado.
Os dados são geralmente armazenados até o
seu pedido ter sido tratado.
Armazenamos estes dados para efeitos de prova
para declaração, exercício ou defesa de direitos
em quaisquer reclamações legais e em caso de
quaisquer disputas legais até respetiva
conclusão.
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2.

Detalhes sobre o tratamento de dados pessoais
Finalidade do tratamento de dados pessoais

Categorias de dados
pessoais a serem
tratadas

Fundamento jurídico e, se necessário,
interesses legítimos

Categorias de Destinatários

Os dados HTTP são tratados temporariamente no
nosso servidor web para fornecer os formulários
de contacto no website.

Dados HTTP.

Art.º 6 N.º 1 (f) do RGPD. Após
ponderação dos interesses, o nosso
legítimo interesse é fornecer o
conteúdo do website solicitado pelo
utilizador.

Fornecedor de alojamento.

Tratamento do seu pedido.

Dados do Formulário
de Contacto.

(Art. 6 (1) (f) RGPD). Após ponderação
dos interesses, o nosso interesse
legítimo é tratar o seu pedido.

-

Armazenamento e tratamento para fins de prova
para declaração, exercício ou defesa de direitos
em quaisquer reclamações legais.

Dados do Formulário
de Contacto.

Art.º 6 N.º 1 (f) do RGPD. Após
ponderação dos interesses, o nosso
interesse legítimo é a declaração,
exercício ou defesa de direitos em
quaisquer reclamações legais.

-

Não são tomadas decisões individuais automatizadas nos termos previstos no artigo 22.º do RGPD
3.

Detalhes sobre os destinatários de dados pessoais e sobre a transmissão de dados pessoais para países externos e/ou para organizações internacionais
Categorias de Destinatários

Sede do destinatário

Decisão de adequação ou garantias adequadas ou razoáveis para a
transmissão de dados pessoais para países externos e/ou para
organizações internacionais

Fornecedor de alojamento

UE

-

III. Utilização da loja online
Tem a possibilidade no nosso website de utilizar a loja online. Abaixo é apresentada informação mais detalhada sobre este assunto.
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1.

Detalhes sobre os dados pessoais tratados
Categorias dos dados pessoais Dados pessoais incluídos
tratados
nas categorias

Obrigatoriedade de
disponibilizar os dados

Duração do armazenamento

Dados de protocolo que
aumentam através do HTTP
(Hypertext Transfer Protocol)
(Seguro) (HTTP(S)) por razões
técnicas durante a utilização
da loja online (“Dados HTTP”).

Endereço IP, tipo e versão
do seu browser Internet,
sistema operativo usado,
página acedida, site
acedido antes de visitar o
site (URL referenciador),
data e hora da visita.

O fornecimento de dados não é
um requisito legal ou
contratual, ou um requisito
necessário para celebrar um
contrato. Não existe obrigação
de fornecer os dados.

Os dados são armazenados nos ficheiros de registo
do servidor sob formato que permita a identificação
dos titulares de dados por um período máximo de 7
dias, exceto se ocorrer um evento relacionado com
a segurança (p. ex. um ataque DDoS).

Título, nome próprio,
apelido, endereço postal
e endereço de e-mail,
bem como informação
sobre os artigos
adquiridos (descrição do
artigo, número do artigo,
número de artigos,
tamanho, cor, preço,
moeda, número de
encomenda), dados do
endereço para faturação
e envio, bem como o
centro logístico Global-e
relevante, data e hora de
cada compra, método de
pagamento escolhido e
opção de envio, estado da
sua encomenda.

É necessário o fornecimento de
dados para celebrar um
contrato de compra.

Armazenamos os seus dados por norma até a sua
encomenda ter sido totalmente tratada, ou seja, até
as mercadorias terem sido enviadas.

O não fornecimento destes
dados significa que não pode
efetuar qualquer encomenda
na nossa loja online.

Armazenamos estes dados para fins de prova para
declaração, exercício ou defesa de quaisquer
reclamações legais e no caso de quaisquer disputas
legais até à respetiva conclusão.

Informação sobre a sua
compra que recebemos da
Global-e, o vendedor (“Dados
da Encomenda”).

O não fornecimento destes
dados significa que não
podemos fornecer o conteúdo
do website solicitado.

No caso de um evento relacionado com a
segurança, os ficheiros de registo do servidor são
armazenados até o evento de segurança relevante
ter sido eliminado e totalmente clarificado.

De acordo com a legislação comercial e tributária
alemã, somos obrigados a armazenar os dados até 10
anos.
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2.

Detalhes sobre o tratamento de dados pessoais
Finalidade do tratamento dos dados pessoais

Categorias dos dados
pessoais tratados

Fundamento jurídico e, se necessário,
interesses legítimos

Categorias de
Destinatários

Os dados HTTP são temporariamente tratados no
nosso servidor web de forma a disponibilizar as
funções da nossa loja online no website.

Dados HTTP.

Art.º 6 N.º 1 (f) do RGPD. Após
ponderação dos interesses, o nosso
legítimo interesse é fornecer o
conteúdo do website solicitado pelo
utilizador.

Fornecedor de
alojamento.

Conclusão dos contratos de compra entre a
Global-e como vendedor em nome da HUGO
BOSS e o cliente. Inclui o intercâmbio de dados da
loja online da HUGO BOSS para a página de
finalização da compra da Global-e.

Dados da Encomenda.

Art.º6 N.º 1 (b) do RGPD, Desempenho
de um contrato e Art.º 6 N.º 1 (f) do
RGPD. Após ponderação dos
interesses, o nosso legítimo interesse
é apoiar o tratamento do contrato de
compra pela Global-e.

Parceiro de
cumprimento (Global-e),
fornecedor de
alojamento.

Gestão de encomenda dos contratos de compra
entre o cliente e a Global-e como vendedor em
nome da HUGO BOSS. Inclui em particular a
preparação das encomendas com os produtos
que encomendou.

Dados da Encomenda.

Art.º6 N.º 1 (b) do RGPD, Desempenho
de um contrato e Art.º 6 N.º 1 (f) do
RGPD. Após ponderação dos
interesses, o nosso legítimo interesse
é apoiar o tratamento do contrato de
compra pela Global-e

Parceiro de
cumprimento (Global-e),
fornecedor de
alojamento.

Fornecer apoio ao cliente que comprou à Globale como vendedor em nome da HUGO BOSS. Inclui
o apoio em relação a devoluções e reembolsos.

Dados da Encomenda.

Art.º6 N.º 1 (b) do RGPD, Desempenho
de um contrato e Art.º 6 N.º 1 (f) do
RGPD. Após ponderação dos
interesses, o nosso legítimo interesse
é apoiar tratamento do contrato de
compra pela Global-e.

Parceiro de
cumprimento (Global-e),
fornecedor de
alojamento

Armazenamento e tratamento para fins de prova
para declaração, exercício ou defesa de direitos
em quaisquer reclamações legais.

Dados da Encomenda.

Art.º 6 N.º 1 (f) do RGPD. Após
ponderação dos interesses, o nosso
interesse legítimo é a declaração,

Fornecedor de
alojamento
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exercício ou defesa de direitos em
quaisquer reclamações legais.
Não são tomadas decisões individuais automatizadas nos termos previstos no artigo 22.º do RGPD.
3.

Detalhes sobre os destinatários de dados pessoais e sobre a transmissão de dados pessoais para países externos e/ou para organizações internacionais
Categorias de Destinatários

Sede do destinatário

Fornecedor de alojamento, fornecedor de serviços UE
de e-mail, fornecedor de serviços de pagamento,
fornecedor de serviços de envio, agências de
recolha, fornecedor de serviços de validação de
endereço, parceiro de cumprimento (Global-e)

Decisão de adequação ou garantias adequadas ou razoáveis para
a transmissão de dados pessoais para países externos e/ou para
organizações internacionais
-

D. Data de entrada em vigor e alteração desta Política de Privacidade
Esta política de privacidade tem efeito imediato.
A evolução técnica e/ou as alterações das disposições legais e/ou normativas podem tornar necessário proceder à adaptação das presentes informações
sobre a proteção de dados.
Pode aceder em qualquer altura à versão atualmente válida desta Política de Privacidade em www.hugoboss.com/pt.
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