INFORMAÇÃO AOS TITULARES DOS DADOS PESSOAIS
Solinca Classic, S.A., com o NIPC 505200597 (Solinca Classic), com o NIPC 513982612, Solinca
Light, S.A., com o NIPC 510773770 (Solinca Light), Urban Fit Maia – Gestão de Health Clubs,
Unipessoal, Lda., com o NIPC 513762841 (UFM), Urban Fit – Gestão de Health Clubs, Unipessoal,
Lda., com o NIPC 510640710 (UFE), Urban Fit Foz – Gestão de Health Clubs, Unipessoal, Lda.,
com o NIPC 514783141 (UFF), todas com sede no Lugar do Espido, Via Norte, 4470-177 Maia.
Antes de concluir o preenchimento dos seus dados, gostaríamos de lhe dar algumas informações
importantes em relação à utilização que fazemos dos seus dados pessoais.
1. Para que que tratamos/utilizamos os seus dados pessoais?
Iremos solicitar-lhe o seu nome, endereço de email, número de telemóvel e clube no qual está
interessado com o objectivo de lhe enviarmos informações relativas aos nossos serviços
relacionados com actividades para crianças.
2. Recebe comunicações informativas?
Se nos autorizar poderemos enviar-lhe mensagens informativas, divulgação de eventos, ofertas
e novidades, através de e-mail e SMS. A qualquer momento, poderá retirar a autorização para
receber estas comunicações, através do e-mail dados@solinca.pt.
3. Quem é o responsável pelo tratamento dos seus dados pessoais?
O responsável pelo tratamento dos seus dados pessoais é a sociedade que explora o clube
relativamente ao qual manifestou interesse, sendo que as sociedades exploram os seguintes
clubes:
Solinca Classic – todos os clubes Solinca Classic;
UFM- clube Solinca Light Maia;
UFF – clube Solinca Light Foz;
UFE – clube Solinca Light Foz;
Solinca Light – todos os clubes Solinca Light que não os anteriormente referidos.
Caso necessite de entrar em contacto com as sociedades responsáveis pelo tratamento, poderá
fazê-lo através do e-mail dados@solinca.pt.
4. A quem são fornecidos os seus dados pessoais?
Os seus dados pessoais apenas são fornecidos às entidades cuja colaboração seja indispensável
à prestação dos serviços que subscreva, como é o caso dos prestadores de serviços,
nomeadamente de marketing ou informática, bem como entre as sociedades responsáveis pelo
tratamento e a sociedade SC Fitness, S.A., entidades pertencentes ao mesmo Grupo económico,
para efeitos de marketing (campanhas promocionais e comunicação a efetuar por aquelas
entidades) associadas aos health clubs Solinca e Element.
5. Como contactar o Data Protection Officer das sociedades?
Caso necessite de entrar em contacto com o Data Protection Officer, poderá fazê-lo através do
e-mail: dpo@scfitness.pt.
6. Por quanto tempo são conservados os seus dados pessoais?
Os seus dados pessoais são conservados pelo tempo em que se mantenham válidas as
finalidades para os quais são tratados ou até que retire o seu consentimento, nos casos em que
o tratamento dos mesmos é feito com fundamento nessa base de licitude.
7. Sabe quais são os seus direitos, enquanto titular de dados pessoais?
Como titular de dados pessoais, poderá exercer, a qualquer altura, os seguintes direitos: direito
de acesso, direito de retificação, direito de apagamento, direito de limitação do tratamento,
direito de portabilidade e direito de oposição ao tratamento, mediante envio de e-mail
para dados@solinca.pt. Caso necessite, poderá, ainda, apresentar reclamação junto da
Comissão Nacional de Proteção de Dados (CNPD).
Para mais esclarecimentos, poderá consultar a nossa Política de Privacidade aqui.

