COMO UTILIZAMOS OS SEUS
DADOS PESSOAIS?
FIRMA, NIPC, SEDE
A presente Política de Privacidade estabelece o compromisso do Physical para com os respectivos
titulares de recolha e tratamento confidenciais, seguros e adequados dos seus dados pessoais, em
estrito respeito pela reserva da vida privada.
O tratamento de dados pessoais pelo Physical para uma ou mais finalidades específicas pressupõe
sempre o consentimento expresso dos seus titulares ou outro fundamento legalmente admissível.
São considerados “dados pessoais” qualquer informação, de qualquer natureza e independentemente
do respectivo suporte, incluindo som e imagem, relativa a uma pessoa singular identificada ou
identificável ('titular dos dados'); é considerada identificável a pessoa que possa ser identificada directa
ou indirectamente, designadamente por referência a um número de identificação ou a um ou mais
elementos específicos da sua identidade física, fisiológica, psíquica, económica, cultural ou social.

Princípios subjacentes ao uso de dados pessoais:
O Physical assegura que os dados pessoais que nos são confiados são:
a) Tratados de forma lícita e com respeito pelo princípio da boa fé;
b) Recolhidos para finalidades determinadas, explícitas e legítimas, não podendo ser posteriormente
tratados de forma incompatível com essas finalidades;
c) Adequados, pertinentes e não excessivos relativamente às finalidades para que são recolhidos e
posteriormente tratados;
d) Exactos e, se necessário, actualizados, devendo ser tomadas as medidas adequadas para
assegurar que sejam apagados ou rectificados os dados inexactos ou incompletos, tendo em conta as
finalidades para que foram recolhidos ou para que são tratados posteriormente;
e) Conservados de forma a permitir a identificação dos seus titulares apenas durante o período
necessário para a prossecução das finalidades da recolha ou do tratamento posterior.

Quem é o responsável pelo tratamento dos seus dados pessoais?
O responsável pelo tratamento dos seus dados pessoais é o Physical, nos termos do Regulamento
Geral da Protecção de Dados e legislação complementar, podendo para qualquer assunto atinente ao
mesmo entrar em contacto connosco através do e-mail ou para a morada.

Quais os dados pessoais recolhidos pelos Physical e como são recolhidos?
O Physical procede à recolha e ao tratamento dos dados pessoais estritamente necessários à
prossecução da sua actividade e/ou ao fornecimento e melhoria de serviços e produtos, podendo
requerer o fornecimento dos seguintes dados: nome, data de nascimento, género, morada, endereço
de correio electrónico, fotografia (recolhida apenas para efeitos de controlo do acesso ao Physical),
número de identificação fiscal, número de telefone e detalhes de pagamento (recolhido apenas para
efeitos de faturação), embora possam vir a ser recolhidos outros dados pessoais necessários ou úteis
para o acesso a determinados serviços do website, para a inscrição no Physical, para serviços de
nutrição, para promoções ou campanhas comerciais ou para efeitos de avaliação física do titular e
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prescrição de treinos (neste caso, dados relativos à saúde ou condição física), para efeitos de seleç ão
de pessoal e recrutamento ou no âmbito de qualquer relação contratual estabelecida com o Physical.
Os dados pessoais são recolhidos por telefone, por escrito ou através do website, mediante prévio e
expresso consentimento, proporcionando o Physcial aos respectivos titulares a informação necessária
para que, com carácter prévio, possa prestar expressamente o seu consentimento ao tratamento dos
seus dados pessoais para uma ou mais finalidades. Podem os dados ser recolhidos de forma direta,
junto do respectivo titular, ou indirecta, junto de familiar ou amigo de potencial sócio.
Os seus dados pessoais são recolhidos para que finalidades?
Os dados pessoais recolhidos e tratados devem ser adequados às finalidades prosseguidas pelo
Physical, numa lógica de minimização dos dados recolhidos e tratados e de compatibilidade com a
finalidade original da recolha. Caso o Physical receba dados desnecessários ou que extravasem as
suas finalidades serão os mesmos eliminados/apagados ou devolvidos ao respectivo titular.
Caso os dados pessoais recolhidos não se revelem suficientes para a sua finalidade, o Physical não
disponibilizará os serviços ou produtos em causa, informando o titular da necessidade do seu
fornecimento.
Regra geral, os dados pessoais recolhidos têm como finalidade acções de marketing, gestão de
contratos, sócios e potenciais sócios, envio de comunicações informativas, campanhas promocionais,
serviços de nutrição, gestão de reclamações, fornecimento de produtos, prestação de serviços
contratados, estudos de mercado e marketing, melhoria dos serviços prestados, gestão de processos
de recrutamento, gestão de contratos de trabalho e de prestação de serviços, gestão de relações
contratuais com fornecedores, facturação e cobrança.

Por quanto tempo são conservados os seus dados pessoais?
Regra geral, os dados pessoais são conservados apenas durante o período necessário para a
prossecução das finalidades da recolha ou do tratamento posterior.
O período de conservação dos dados pessoais varia consoante os motivos subjacentes ao respectivo
tratamento e as eventuais obrigações legais de conservação daqueles durante um período de tempo
determinado.
Para efeitos de marketing direto e indirecto conservamos os dados do titular pelo período de 10 anos;
Para efeitos de gestão de potenciais sócios conservamos os dados do titular pelo período de 5 anos;
Para efeitos de gestão de clientes conservamos os dados do titular pelo período de 10 anos;
Para efeitos de administração de contratos de fornecimento e relação contratuais de prestadores de
serviços conservamos os dados do titular pelo período de 2 anos;
Para efeitos de recrutamento conservamos os dados do titular pelo período de 2 anos,
Para efeitos de gestão de colaboradores conservamos os dados do titular pelo períodos de 2 anos.
Para efeitos de gestão de reclamações conservamos os dados do titular pelo período de 5 anos.
Findo o prazo de conservação dos dados pessoais, o Physical procede à sua destruição/eliminação de
forma segura.
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