1. CONCURSO - Sorteio Loteria Clássica
COMO PARTICIPAR: Enviar email com NOME e CONTACTO para
clinica.mteodozio@gmail.com. Em resposta receberá um sms com
número atribuído. Esse será o número a considerar para o sorteio.
VENCEDOR: o número que coincidir com os últimos 3 dígitos do
primeiro prémio da Lotaria Clássica.
PREMIO: em cada sorteio será feita a oferta de uma limpeza dentária
com destartarização.
VALIDADE: 1 de julho e 30 de Setembro.
Todas as semanas haverá sorteio.
O sorteio é destinado APENAS a clientes da Clínica Dentária Mário Teodózio.
Os clientes, ao enviarem o email de participação devem concordar explicitamente com os termos,
indicado: “Sim, desejo participar do sorteio 2018 da Clínica Dentária Marques Teodózio, do qual
conheço os termos e condições divulgados no site e dou permissão para ser contactada pela
mesma.”

2. INFORMAÇÃO AO UTILIZADOR
A Clínica Dentária Mário Teodózio é responsável pelo tratamento dos dados pessoais do
utilizador e informa:
Finalidade do tratamento: manter uma relação comercial com o utilizador. As operações
previstas para realizar o tratamento são:




Remissão de comunicações comerciais publicitárias por e-mail, redes sociais, telefone ou qualquer
outro meio eletrónico ou físico, presente ou futuro, que permita a realização de comunicações
comerciais. Estas comunicações serão efetuadas pelo RESPONSÁVEL e estarão relacionadas
com os seus serviços.
Enviar a Newsletter, campanhas ou promoções.

Critérios de conservação dos dados: serão conservados enquanto existir um interesse mútuo
para manter a finalidade do tratamento e, quando já não forem necessários para tal finalidade,
serão eliminados.
Comunicação dos dados: Não serão comunicados os dados a terceiros, salvo obrigação legal.
Direitos que dizem respeito do utilizador:




Direito a retirar o consentimento em qualquer momento.
Direito de acesso, retificação, portabilidade e supressão dos seus dados e de limitação ou oposição
ao seu tratamento.
Direito de apresentar uma reclamação perante a Autoridade de controlo (agpd.es) se considerar
que o tratamento não cumprir as normas em vigor.

Email de contacto para exercer os seus direitos: clinica.mteodozio@gmail.com

