Política de Privacidade
Gestão de Clientes
A Distance Criterion Lda. (“DC”), com sede na Rua de S. Pedro n.96, 2430-165 Marinha
Grande, com o número único de matrícula e de identificação fiscal 516 200 844, é a entidade
responsável pelo tratamento de dados pessoais recolhidos no âmbito da adesão em eventos
informativos e comunicações de marketing no âmbito da atividade da Bip Bip®.
Os dados pessoais fornecidos diretamente pelos titulares são tratados de forma confidencial
e utilizados apenas para a finalidade do Tratamento.
Os dados serão recolhidos de modo a atividades derivadas de procedimentos específicos
realizados em matéria de vendas, serviço pós-venda, gestão de fornecedores, qualidade de
serviços, etc. Desta forma, utilizaremos os seus dados para efetuarmos algumas das
seguintes ações:
1. Envio da informação que nos solicitem através do formulário de contato da nossa página
Web ou qualquer outro meio de contato com a nossa empresa.
2. Facilitar tanto aos potenciais clientes como aos nossos clientes, ofertas de produtos e
serviços do seu interesse.
4. Realizar pesquisas de satisfação, estudos de mercado, etc., a fim de poder apresentar
as ofertas mais adequadas e uma qualidade de serviço otimizada, etc.
Os titulares dos dados podem, nos termos da legislação aplicável, exercer, a todo o tempo,
os seus direitos nomeadamente de acesso, de retificação, eliminação, limitação do seu
tratamento, a portabilidade, ou oposição ao respetivo tratamento, mediante pedido escrito
dirigido à DC para o endereço de e-mail geral@bipbip.pt ou para a morada Rua de S. Pedro
n.96, 2430-165 Marinha Grande.
A DC não procede à transmissão dos dados pessoais que apenas poderão ser comunicados às
entidades oficiais no âmbito das respetivas competências nos termos da lei, como por
exemplo, às autoridades judiciárias.
A DC apenas recorre a subcontratantes que garantem a implementação de medidas técnicas
e organizativas adequadas à proteção dos dados pessoais tratados, assegurando a defesa dos
direitos dos titulares à luz da legislação aplicável.
Os dados pessoais são conservados pelo prazo de cinco anos contados da data da recolha dos
mesmos, podendo ser conservados por prazo superior em caso de pendência de reclamação

ou litígio judicial caso em que os dados serão preservados até à resolução definitiva da
pendência.
Caso entenda que o tratamento dos seus dados pela DC viola o regime legal em vigor e sem
prejuízo de qualquer outra via de recurso administrativo ou judicial, os titulares dos dados
têm direito a apresentar reclamação à CNPD ou a outra autoridade de controlo competente
nos termos da lei.
A DC poderá alterar a presente Política de Privacidade a qualquer momento. Caso as
alterações tenham um impacto substancial nos seus direitos e liberdades, a DC notificá-loá dessas alterações através dos dados de contacto que nos tenha disponibilizado.

