FORMULÁRIO DE CONTACTO
Informação Básica de Proteção de Dados:
Responsável: NTT DATA Portugal, S.A. (doravante “NTT DATA”)
Finalidade: Gerir as questões ou pedidos recebidos (pedidos de contacto ou de informação) e o
envio de comunicações/newsletters sobre notícias, cursos, produtos e serviços relacionados com
as atividades realizadas pela NTT DATA e/ou pelo seu Grupo.
Exercício de direitos: Tem o direito de aceder, retificar e apagar dados, assim como outros, tal
como explicado nas informações adicionais.
Informação adicional: Consulte a nossa Política de privacidade.

☐ Autorizo o tratamento dos meus dados para a gestão da minha questão ou pedido.
☐ Autorizo o envio de comunicações comerciais ou newsletters sobre notícias, cursos,
atividades, eventos próprios ou de terceiros, produtos, serviços, ofertas e promoções
relacionadas com as atividades realizadas pela NTT DATA.
☐ Autorizo a comunicação dos meus dados às empresas do Grupo NTT DATA para receber
comunicações comerciais ou newsletters relacionadas com as atividades realizadas pelas
empresas do Grupo NTT DATA.

POLÍTICA DE PRIVACIDADE
Esta política informa sobre o tratamento dos dados pessoais recolhidos através da presente
página web (doravante "Website"), embora este Website possa ligar ou redirecionar para outros
Websites e/ou plataformas propriedade da NTT DATA ou de terceiros com conteúdos
especializados (tais como serviços sectoriais), com secções ou formulários que regulam
especificamente o processamento de informações obtidas através deles.
Pode encontrar informação sobre o tratamento de dados destes Websites e/ou plataformas nas
suas respetivas páginas de privacidade e/ou junto ao formulário ou canal de contacto com a NTT
DATA, se aplicável.
1. Quem é o responsável pelo tratamento dos seus dados?
Identidade: NTT DATA Portugal, S.A. (doravante “NTT DATA”)
Morada: Praça Duque de Saldanha, n.º 1, Atrium Saldanha, 10º E/F, 1050-094 Lisboa
Endereço de e-mail e contacto com o Encarregado de Proteção de Dados:
data.protection.office@nttdata.com
2. Que dados tratamos?
Os dados pessoais que tratamos provêm das informações que o utilizador ("Utilizador") nos
fornece quando preenche os formulários que se encontram no Website ou quando nos envia as
suas questões ou pedidos de informação.
Recolhemos apenas os dados necessários para cada finalidade. Note-se que se não forem
fornecidas as informações necessárias, poderemos não ser capazes de tratar a sua questão ou
pedido ou de gerir o tratamento dos dados pessoais.
3. Com que finalidade tratamos os seus dados pessoais?
Os dados pessoais são tratados para:
a. Gerir as questões e/ou pedidos recebidos (pedidos de informação, documentos,
propostas ou demonstrações).
b. Gerir o envio de comunicações comerciais ou newsletters através de qualquer canal,
incluindo meios eletrónicos (e-mail e notificações web) sobre notícias, cursos, atividades,
eventos próprios ou de terceiros, produtos, serviços, ofertas e promoções relacionadas
com as atividades realizadas pela NTT DATA e/ou pelo seu Grupo, de acordo com os
consentimentos prestados.
4. Qual é a legitimidade para o tratamento dos seus dados pessoais?
A base legal para o tratamento dos dados é o consentimento, dado de forma expressa, para cada
uma das finalidades acima referidas.
Pode revogar o seu consentimento em qualquer altura. Também pode opor-se à continuação do
envio de comunicações comerciais da forma indicada no rodapé de cada comunicação.
5. Por quanto tempo conservamos os seus dados pessoais?
Os seus dados pessoais serão conservados durante o período de tempo necessário para a
prossecução da finalidade para a qual foram recolhidos, e especificamente:
a. Em relação ao tratamento de questões e/ou pedidos, serão retidos durante o tempo
necessário para tratar da questão e/ou gerir o pedido.
b. Em relação ao envio de comunicações, os dados serão tratados até que se oponha ao
tratamento ou solicite o apagamento dos seus dados pessoais.
6. A que destinatários serão comunicados os seus dados pessoais?
Os dados pessoais fornecidos podem ser divulgados a empresas do Grupo NTT DATA e
Fundações vinculadas, para fins administrativos internos ou para o envio de comunicações
comerciais, se tiver sido prestado consentimento para o efeito, assinalando o campo apropriado.
Algumas das empresas do Grupo NTT DATA e Fundações vinculadas estão localizadas fora do

Espaço Económico Europeu. Uma lista atualizada da localização destas entidades está
disponível no Website da NTT DATA.
Informamos também que os seus dados podem ser comunicados a Responsáveis pelo
Tratamento (fornecedores tecnológicos), alguns dos quais têm centros de tratamento e/ou apoio
localizados fora do Espaço Económico Europeu.
Garantimos que quando houver a possibilidade de os seus dados saírem do Espaço Económico
Europeu, manterão o mesmo nível de proteção com base no cumprimento das disposições dos
regulamentos europeus de proteção de dados. A este respeito, as transferências internacionais
de dados serão efetuadas (i) para países com um nível de proteção adequado declarado pela
Comissão Europeia (ii) com base na previsão de salvaguardas adequadas (cláusulas
contratuais-tipo ou regras empresariais vinculativas), ou (iii) em virtude de autorização da
autoridade de supervisão competente ou outros casos previstos nos regulamentos.
Para mais informações sobre transferências internacionais de dados ou para obter confirmação
ou uma cópia das salvaguardas aplicadas, contacte o Encarregado de Proteção de Dados.
7. Como protegemos os seus dados pessoais?
Comprometemo-nos a manter os seus dados pessoais seguros, tomando todas as precauções
razoáveis para o fazer. Implementamos todas as medidas técnicas e organizativas necessárias
de acordo com a legislação aplicável, contra o acesso não autorizado, modificação, divulgação,
perda ou destruição dos dados pessoais. Exigimos e impomos contratualmente aos prestadores
de serviços que lidam com os seus dados pessoais que façam o mesmo.
8. Como tratamos os seus dados pessoais no que respeita a cookies?
Utilizamos cookies (dispositivos de armazenamento e recuperação de dados nos equipamentos
terminais dos utilizadores) para analisar o tráfego e o desempenho do Website e para fazer com
que este funcione melhor e seja mais fácil de utilizar.
A nossa instalação e utilização de cookies depende das configurações que fizer tanto no banner
de cookies como no seu browser. Toda a informação sobre o que são cookies e a sua utilização
está disponível na nossa Política de cookies.
9. Quais são os seus direitos?
Pode pedir à NTT DATA que confirme se os seus dados pessoais estão a ser tratados e, em
caso afirmativo, para aceder aos mesmos. Pode também solicitar a retificação de dados
incorretos ou, quando apropriado, a sua eliminação quando, entre outras razões, os dados já não
forem necessários para os fins para os quais foram obtidos.
Em determinadas circunstâncias, pode solicitar que restrinjamos o tratamento dos seus dados,
caso em que os reteremos apenas para efeitos de processo judicial ou de defesa de
reclamações.
Pode revogar o seu consentimento em qualquer momento. Uma vez exercida a revogação, que
não será retroativa a menos que uma disposição legal o imponha, os seus dados podem ser
mantidos, devidamente bloqueados, durante os prazos de prescrição estabelecidos pelos
regulamentos aplicáveis.
Também pode opor-se ao tratamento dos seus dados, particularmente no que diz respeito às
comunicações comerciais, caso em que não os trataremos, exceto por razões legítimas
imperiosas ou para o exercício ou defesa de eventuais reclamações.

Para exercer os direitos acima mencionados, deve enviar um documento escrito ao Encarregado
de Proteção de Dados, juntando uma cópia de um documento comprovativo da sua identidade,
para qualquer um dos seguintes endereços:
• Morada: Camino Fuente de la Mora 1, 28050 Madrid
• E-mail: data.protection.office@nttdata.com
Para nos ajudar a processar o seu pedido, pedimos-lhe que indique no assunto
“Proteção de Dados”.
Tem o direito de apresentar uma queixa à autoridade competente em matéria de proteção de
dados se tiver conhecimento ou acreditar que pode existir uma violação da legislação aplicável
em matéria de proteção de dados.

