Declaração de Privacidade

O «Site» www.jamesonbroweddings.pt é gerido pela Pernod Ricard Portugal – Distribuição, S.A.
(«PRP», «Nós», «Nosso», «Nossa» ou «Nós»), que atua como entidade responsável pelo
tratamento para efeitos do Regulamento Geral sobre a Proteção de Dados (RGPD), no âmbito dos
tratamentos de dados pessoais efetuados no contexto do referido Site e do ARRAIAL JAMESON ST
PATRICK’S 22 - BROWEDDINGS EDITION (presencialmente e através deste Site). A «Jameson Irish
Whiskey» é uma marca registada da Irish Distillers Limited (IDL), com sede em Dublin, Irlanda.

1. O NOSSO COMPROMISSO
A PRP compromete-se a garantir a sua privacidade. Ao fornecer-nos os seus dados pessoais, o
utilizador é informado sobre a recolha e tratamento dos mesmos conforme descrito nesta
Declaração de Privacidade.
A PRP só irá utilizar as informações que recolhe sobre si de forma legal e em conformidade com as
o RGPD e demais legislação de proteção de dados aplicável em Portugal.

2. RECOLHA E UTILIZAÇÃO DE DADOS PESSOAIS
2.1 Dados pessoais fornecidos pelo utilizador ao visitar o nosso Site:
Ao visitar ou utilizar o nosso Site de qualquer forma, podemos recolher e processar as seguintes
informações:
•

detalhes das suas visitas ao Site, incluindo, mas não se limitando a, informações técnicas
acerca da sua visita (por exemplo, dados de tráfego, dados de localização, endereço IP, o
site a partir do qual chegou a nós e o tipo de browser utilizado), designadamente através
da utilização de cookies: https://www.jamesonwhiskey.com/pt-PT/cookie-statement;

•

informações que nos fornece, por exemplo, se nos contactar, caso em que podemos
guardar um registo dessa correspondência. Recolhemos estas informações para permitir o
tratamento do seu pedido.

2.2. Captação de imagens no ARRAIAL JAMESON ST PATRICK’S 22 - BROWEDDINGS EDITION:
No dia do evento, iremos proceder à captação de fotografias e vídeos para a finalidade de
promoção das nossas marcas, com base no interesse legítimo em promover o evento e as nossas
marcas. Se não pretender aparecer nas imagens, sugerimos que procure afastar-se das câmaras.
As imagens poderão ser partilhadas nos Sites do Grupo PRP e nas redes sociais. Sem prejuízo das
informações acima prestadas, no caso das fotografias e dos vídeos publicados na internet, como,
por exemplo, as imagens publicadas nas redes sociais ou as imagens indexadas em motores de
pesquisa, as mesmas podem ser visualizadas e utilizadas por terceiros externos à PRP. Neste caso,
a PRP não é a única entidade responsável pelo tratamento dessas imagens disponibilizadas na
internet e, por isso, poderão existir situações, apenas aferíveis no caso concreto, em que a mesma

não poderá determinar o prazo de conservação nem garantir a efetividade do exercício de alguns
dos direitos abaixo elencados, que poderão ter de ser exercidos junto de outras entidades.

3. DIVULGAÇÃO DAS SUAS INFORMAÇÕES
Podemos partilhar as suas informações com alguma das nossas subsidiárias ou a nossa empresamãe, enquanto prestadoras de serviços, no âmbito de rigorosas obrigações contratuais, para
proteger os seus dados pessoais e tratá-los apenas em nosso nome e sob o nosso controlo.
Também podemos partilhar os seus dados com empresas subcontratadas para efeitos da gestão do
ARRAIAL JAMESON ST PATRICK’S 22 - BROWEDDINGS EDITION, incluindo a produção dos
conteúdos de promoção do evento. Quando as imagens do evento forem partilhadas nas redes
sociais, passarão a estar disponíveis a um conjunto mais alargado de destinatários, conforme
acima explicitado. Por fim, podemos ser obrigados a divulgar os seus dados a terceiros, para
satisfazer qualquer obrigação legal, para impor o cumprimento dos Termos e Condições deste Site
ou para proteger os direitos, a propriedade intelectual ou a segurança da PRP, da IDL, dos seus
clientes ou de outros.

4. CONSERVAÇÃO DOS SEUS DADOS PESSOAIS
Iremos conservar os seus dados pessoais o tempo necessário para satisfazer obrigações legais,
resolver litígios judiciais e impor o cumprimento dos nossos contratos. Também iremos conservar
as informações técnicas recolhidas aquando do acesso ao Site pelo período necessário à garantia
da segurança da navegação no mesmo. Relativamente às imagens captadas no ARRAIAL JAMESON
ST PATRICK’S 22 - BROWEDDINGS EDITION, iremos conservar as fotografias em que,
eventualmente, possa surgir até ao exercício do seu direito de oposição, sem prejuízo do acima
referido em relação às imagens publicadas nas redes sociais.

5. OS SEUS DIREITOS
Nos termos do RGPD, e sujeito às limitações e condições aplicáveis a cada caso, poderá exercer os
seus direitos de informação, acesso, retificação, oposição, portabilidade, limitação e apagamento,
devendo para o efeito contactar privacidade@pernod-ricard.com. Tem ainda o direito de apresentar
uma reclamação junto da Comissão Nacional de Proteção de Dados, através dos formulários
disponíveis em https://www.cnpd.pt/

6. CONTACTE-NOS
Se tiver alguma dúvida ou questão relacionada com a forma como tratamos os seus dados pessoais
no âmbito da iniciativa Jameson Broweddings ou pretender exercer os seus direitos, por favor,
contacte jameson.portugal@pernod-ricard.com.

