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Política de Privacidade – SIBS Backoffice
CLÁUSULA 1.ª
Responsável pelo Tratamento
SIBS Forward Payment Solutions S.A. (“SIBS FPS”), com sede na Rua Soeiro Pereira Gomes, Lote 1, 1649031 Lisboa, pessoa coletiva n.º 505107546, matriculada na Conservatória do Registo Comercial de Lisboa,
com o capital social de EUR 17.500.000,00.
CLÁUSULA 2.ª
Contactos dos encarregados de proteção de dados
Para comunicações dirigidas aos encarregados de proteção de dados deve ser utilizado o endereço de email compliance.rgpd@sibs.com.
CLÁUSULA 3.ª
Finalidade
Os dados recolhidos têm como finalidade efetuar a adesão ao SIBS Backoffice, incluindo a realização de
contactos telefónicos ou por e-mail para esse efeito.
CLÁUSULA 4.ª
Fundamento Jurídico
Para a referida finalidade o fundamento jurídico é a execução de um contrato no qual o titular dos dados
é parte.
CLÁUSULA 5.ª
Categorias de dados pessoais a tratar
As categorias de dados pessoais a serem alvo de tratamento são as seguintes:
a) Dados de identificação do titular (nome e NIF);
b) Dados de contacto (telemóvel e e-mail).
CLÁUSULA 6.ª
Destinatários dos dados pessoais
A SIBS FPS poderá partilhar os dados pessoais recolhidos com o Banco de Apoio, a fim de este poder
proceder à adesão do titular ao SIBS Backoffice.

Esta informação não pode ser duplicada, publicada ou fornecida total ou parcialmente a terceiros sem o prévio consentimento da SIBS.
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CLÁUSULA 7.ª
Prazo de conservação dos dados pessoais
Até um ano após a cessação do contrato que titula os serviços prestados no SIBS Backoffice.
CLÁUSULA 8.ª
Direitos do titular dos dados pessoais
O titular dos dados pode solicitar o acesso aos seus dados pessoais, a sua retificação ou o apagamento e,
ainda, pedir a portabilidade dos dados, nos termos da lei em vigor. Para isso deverá enviar um pedido
escrito ao encarregado da proteção de dados da SIBS FPS através do contacto acima indicado. Também
tem o direito de apresentar uma reclamação à Comissão Nacional de Proteção de Dados, se entender que
os seus direitos foram infringidos.

Esta informação não pode ser duplicada, publicada ou fornecida total ou parcialmente a terceiros sem o prévio consentimento da SIBS.

Referência: DCSIBS200309
Responsável: AF Desenvolvimento de Serviços - Banca
Lista de Distribuição: Comerciantes

Classificação: Restrito

Versão 01.00 (Final) de 2020-11-19
Página 2 de 2

