
Informação sobre a proteção de dados 
 

 

Vimos, por este meio, informá-lo sobre o processamento de dados pessoais durante a 

utilização das aplicações móveis da Delta-Sport.  

 

1. O responsável pelo tratamento no âmbito do Regulamento Geral sobre a Proteção de Dados 

(Art. 4 n.º 7 RGPD) é: 

 

Delta-Sport Handelskontor GmbH 
Wragekamp 6 
22397 Hamburg 
Alemanha 
Tel.: +49 40 5 27 310 0 
E-mail: info@delta-sport.com 
Website: www.delta-sport.com 
 
Pode contactar o nosso encarregado da proteção de dados através de: 

 

E-mail: dsb@delta-sport.com  

 

Ou em  

 

Delta-Sport Handelskontor GmbH 

- Der Datenschutzbeauftragte - 

Wragekamp 6 

22397 Hamburg 

Alemanha 

Tel.: +49 40 5 27 310 323 
 

Para qualquer dúvida ou sugestão sobre a proteção de dados pode contactar diretamente o 
nosso encarregado da Lei de Proteção de Dados. 
 
2. Processamento de dados ao descarregar a aplicação 
 
Informamos que ao descarregar a aplicação serão transferidos dados pessoais à entidade 
exploradora da loja de aplicações, a partir da qual descarregou a aplicação. Ao descarregar 
uma aplicação, as informações necessárias serão transferidas para a respetiva loja da 
aplicações, designadamente, o nome de utilizador, o endereço de e-mail, número de cliente 
na loja de aplicações e a identificação individual do aparelho. Não temos qualquer influência 
sobre este processamento de dados. O responsável pelo tratamento é a entidade exploradora 
da respetiva loja de aplicações. Pode consultar informações mais detalhadas sobre o 
processamento de dados nas políticas de privacidade da respetiva entidade exploradora da 
loja de aplicações.  
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3. Processamento de dados durante a utilização da aplicação móvel  

 

A aplicação móvel é carregada para o seu dispositivo móvel e pode ser usada sem acesso à 

Internet.  

 

Em algumas aplicações, para poder usufruir de determinadas funções da aplicação, tem de 

conceder à aplicação o acesso às funções correspondentes no seu dispositivo móvel, por 

exemplo, acesso ao sistema de armazenamento para guardar fotos ou vídeos no seu 

dispositivo móvel, sempre que exista esta opção na aplicação. Se uma aplicação permitir o 

armazenamento de dados, este realiza-se apenas localmente.  

 

Durante a utilização das nossas aplicações não serão recolhidos quaisquer dados pessoais. 

 

 

4. Os seus direitos  

(1) Tem os seguintes direitos relativamente aos dados pessoais em questão:  

 – Direito de acesso,  

 – Direito de correção ou eliminação,  

 – Direito de limitação do processamento,  

 – Direito de oposição ao processamento,  

 – Direito de transferibilidade de dados. 

 

(2) Além disso, tem o direito de reclamação sobre o processamento dos seus dados pessoais 

na nossa empresa junto de uma autoridade responsável pela supervisão da proteção de 

dados. 

 


