
Política de Privacidade 

Para o Exclusive Rating / Eb Experience, a privacidade e proteção dos seus Dados Pessoais é 
muito importante. O Exclusive Rating / Eb Experience manifesta o seu compromisso de cumprir 
a legislação em vigor em cada momento e de tratar os seus dados pessoais em conformidade 
com a presente política de privacidade. 

Cada vez que utiliza o website do Exclusive Rating / Eb Experience (www.eb-emotions.com) ou 
quando, de outra forma, se relaciona com o Exclusive Rating / Eb Experience (registo no website 
e em aplicações, subscrição de Newsletter, realização de reserva), os Dados Pessoais que nos 
transmitir serão tratados em conformidade com a Política de Privacidade vigente a cada 
momento, pelo que sugerimos que leia atentamente as referidas políticas de modo a avaliar se 
está de acordo com as mesmas.  

 
O website do Exclusive Rating / Eb Experience poderá conter ligações para websites e serviços 
de outras sociedades, que têm as suas próprias políticas de privacidade. Recomendamos que 
leia atentamente as políticas de privacidade de tais terceiros. O Exclusive Rating / Eb Experience 
não é responsável pelas práticas ou conteúdos das políticas de privacidade desses terceiros. 

 
O Exclusive Rating / Eb Experience reserva-se o direito de modificar a Política de Privacidade 
em função de novas exigências legais e/ou regulamentares, por motivos de segurança ou com a 
finalidade de adaptar a referida Política às instruções das autoridades de controlo em matéria de 
proteção de dados. 

 
Quem é o responsável pelo tratamento dos seus dados? 
A responsável pelo tratamento dos Dados Pessoais é: 
EB Experience, com sede social em Charles Burrell Centre - Room 72, Staniforth Road, 
Thetford, Norfolk IP24 3LH , Inglaterra 
O utilizador poderá contactar o Exclusive Rating / Eb Experience, através dos seguintes meios: 
- Tel.: +44 2035 196 305  
- Endereço de correio eletrónico: info@eb-emotions.com 
 

 
Que dados recolhemos dos nossos visitantes/clientes, como os utilizamos, com que 
fundamento e onde os armazenamos? 
1.    O Exclusive Rating / Eb Experience recolhe diversos tipos de Dados Pessoais em função 
das diferentes finalidades, recolhendo nomeadamente os seguintes: 
•    Nome completo; 
•    Data de nascimento; 
•    Endereço de correio eletrónico; 
•    Número de telefone; 
•    Morada; 
•    NIF; 
•    Informação da transação incluindo produtos adquiridos; 
•    Histórico de compras. 

 

As finalidades do tratamento dos Dados Pessoais são as seguintes: 
a. Marketing: o Exclusive Rating / Eb Experience poderá utilizar o seu endereço de correio 
eletrónico ou número de telefone, para comunicar consigo, enviando-lhe email ou SMS, 
nomeadamente sobre: 
- Divulgação de atividades, promoções, campanhas; 
b. Comunicação: o Exclusive Rating / Eb Experience poderá utilizar os seus dados pessoais 



para comunicar consigo, nomeadamente, para lhe enviar notícias relacionadas com serviços e 
produtos, ou para envio de convites, bem como para prestar assistência em aspetos 
relacionados com apoio ao cliente (inclusive para responder e tratar pedidos através dos canais 
de serviço ao cliente, bem como a monitorização da qualidade do serviço); 
c. Fornecimento de produtos e serviços: o Exclusive Rating / Eb Experience utiliza os seus 
Dados Pessoais para executar a venda dos produtos e serviços disponibilizados pelo Exclusive 
Rating / Eb Experience. 

 
Poderemos igualmente utilizar os seus Dados Pessoais para contactá-lo/a para finalizar a sua 
reserva, tratar e acompanhar a sua reserva; gerir qualquer contato seu connosco relativo à sua 
reserva; prevenir e investigar possíveis utilizações incorretas dos mesmos e para prestar 
assistência em aspetos relacionados com o apoio ao cliente. 

 
Pode cancelar a receção da Newsletter bem como de quaisquer outras comunicações acima 
identificadas a qualquer momento, utilizando para tal a opção que disponibilizamos em cada 
comunicação. 

 
Quem são os destinatários dos seus dados? 
O Exclusive Rating / Eb Experience poderá subcontratar outras empresas para a prestação de 
determinados serviços, como será o caso de: serviços de entregas/recolhas, assessoria fiscal e 
contabilística, marketing (incluindo, envio de sms e emailing) ou manutenção do website e 
fornecedores digitais. Nestes casos, estas empresas terceiras poderão necessitar de aceder a 
certa informação e dados dos titulares dos dados. O Exclusive Rating / Eb Experience garante 
que, em tais casos, estes terceiros terão um acesso limitado à informação dos titulares dos 
dados, restringido unicamente àqueles dados necessários para a execução das tarefas 
contratadas e que foi outorgado um contrato entre as partes no qual se regula a proteção dos 
Dados Pessoais, estas empresas terceiras obrigam-se a não revelar, por qualquer forma, os 
Dados Pessoais, nem a utilizá-los para fins distintos da prestação dos serviços contratados. 

 
Onde armazenamos os seus dados? 
O Exclusive Rating / Eb Experience guarda os seus dados em servidores que se encontram em 
ambiente seguro, protegidos de acessos não autorizados. 

 
O Exclusive Rating / Eb Experience adota os procedimentos técnicos, eletrónicos e organizativos 
necessários e adequados a garantir a segurança dos seus Dados Pessoais e a prevenir a sua 
perda, má utilização ou acesso indevido. 

 
Salienta que apenas processará os seus dados para os fins para os quais foram recolhidos, 
nos termos previstos na presente Política de Privacidade.  

 
O Exclusive Rating / Eb Experience revê frequentemente as suas políticas de recolha, 
armazenamento e processamento de dados para garantir que apenas recolhe, armazena e 
processa a informação indispensável à prestação ou melhoria dos serviços.  

 
Quais são os seus direitos quando nos faculta os seus dados? 
De acordo com a legislação aplicável, o Exclusive Rating / Eb Experience compromete-se a 
respeitar a confidencialidade da sua informação de caráter pessoal e garantir o exercício dos 
seus direitos de: 
a)    Direito a ser informado: os nossos clientes têm direito a obter informação clara, 
transparente e compreensível sobre a forma como o Exclusive Rating / Eb Experience usa os 
seus Dados Pessoais.  



b)    Direito de acesso: em complemento ao direito de informação, poderá aceder aos seus 
dados pessoais que tratamos e conservamos. Nestes casos, o Exclusive Rating / Eb 
Experience facultar-lhe-á uma cópia dos dados pessoais que são objeto de tratamento. Além 
disso, quando o solicite através de meios eletrónicos, a informação será facultada num formato 
eletrónico de utilização comum. 
c)    Direito de retificação: tem direito de retificar os seus dados pessoais se os mesmos 
estiverem incorretos, desatualizados ou se pretender completá-los. Para o fazer, pode 
contactar-nos para os contactos supra indicados. 
d)    Direito de apagamento/direito a ser esquecido: pode solicitar-nos que eliminemos os seus 
dados, no entanto, por favor tenha em consideração que este não é um direito absoluto, uma 
vez que podemos ter fundamentos legais ou outros interesses legítimos para a retenção dos 
seus dados pessoais. 
e)    Direito de oposição, incluindo a marketing direto: pode eliminar a subscrição da Newsletter 
do Exclusive Rating / Eb Experience ou optar por ser removido das nossas comunicações 
diretas de marketing a qualquer momento. A forma mais fácil de o fazer é clicando na ligação 
”remover” em qualquer mensagem eletrónica ou comunicação que lhe enviemos, mas pode, 
também, contactar-nos para o efeito.  
f)    Direito de, a qualquer momento, retirar o seu consentimento para o tratamento de dados: 
pode retirar o seu consentimento ao tratamento de dados quando o referido tratamento for 
baseado no seu consentimento. A retirada de consentimento não afeta a legalidade do 
tratamento baseado no consentimento antes da respetiva retirada.  
g)    Direito de apresentar uma queixa junto da CNPD: caso considere que o tratamento dos 
seus dados pessoais realizado pelo Exclusive Rating / Eb Experience viola a legislação de 
proteção de dados aplicável, poderá apresentar reclamação perante a Comissão Nacional de 
Proteção de Dados ("CNPD”).  
h)    Direito à portabilidade dos dados: tem o direito de mover, copiar ou transferir os dados da 
nossa base de dados para outra.  
i)    Direito à limitação do tratamento: tem direito a solicitar a restrição do tratamento dos seus 
dados nas seguintes situações: se contestar a exatidão dos dados, se o tratamento for ilícito e 
não quiser apagar os seus dados, mas apenas limitá-los, se os dados já não forem necessários 
ao Exclusive Rating / Eb Experience, mas necessários ao visitante/ cliente ou se tiver exercido 
o direito de oposição acima referido, durante o período de tempo em que o Exclusive Rating / 
Eb Experience analisa se os seus interesses legítimos para o tratamento prevalecem ou não 
sobre aquele direito. 

Para solicitar o exercício de qualquer um dos direitos acima enumerados, para além das formas 
especificamente referidas nas respetivas alíneas, poderá enviar uma comunicação dirigida para 
a morada acima identificada ou mediante envio de uma mensagem de correio eletrónico para 
endereço de email também referido, endereço que poderá utilizar igualmente no caso de nos 
querer colocar alguma questão relativamente à presente Política de Privacidade. 

 
Por quanto tempo armazenamos os seus dados? 
Só guardamos os Dados Pessoais pelo tempo necessário para atingir a finalidade para a qual 
os mesmos foram recolhidos, para responder às suas necessidades ou para cumprir com as 
nossas obrigações legais.  

 
Para determinar o período pelo qual guardamos os seus dados, usamos os critérios referidos 
abaixo. Caso se apliquem vários critérios simultaneamente, conservaremos os seus dados 
pessoais nos termos do critério que implicar a conservação dos seus Dados Pessoais pelo 
maior período. 

 
a)    Quando adquirir produtos e/ou serviços, conservaremos os seus dados pessoais durante a 
vigência da nossa relação comercial, incluindo eventuais reclamações que possam surgir, bem 
como durante o prazo de dois anos após a cessação da mesma, sem prejuízo do cumprimento 
de obrigações legais do responsável do tratamento; 
b)    Quando nos contactar para colocar questões, conservaremos os seus dados pessoais 
pelo período necessário para resolver a sua questão; 



c)    Quando fizer uma reserva no nosso website, conservaremos os seus dados até que nos 
peça para os apagar ou após um período de inatividade de dois anos;  
d)    Quando tenha consentido no envio de marketing direto, conservaremos os seus dados 
pessoais até que anule a subscrição ou nos peça para a eliminar; 
f)    Relativamente aos dados recolhidos no processo de recrutamento, durante o prazo 
máximo de 1 ano a contar do encerramento do processo; 
g)    O período previsto na legislação aplicável; ou  
h)    Até que o propósito específico aplicável a determinados dados deixe de existir. 

 
Em qualquer uma das referidas situações, caso exista processo judicial ou contraordenacional 
pendente, os dados serão conservados ainda durante o período de duração do processo e até 
seis meses após o trânsito em julgado de decisão que venha a ser proferida. 
Findos os prazos de conservação acima referidos, os Dados Pessoais serão eliminados e/ou 
apagados de forma segura. 

 

Garantias 
O titular dos dados garante que os Dados Pessoais comunicados ao Exclusive Rating / Eb 
Experience são certos e exatos e compromete-se a notificar qualquer alteração ou modificação 
aos mesmos e assume responsabilidade exclusiva pelas perdas e danos causados pela 
comunicação errónea, inexata ou incompleta dos dados. 

 
O titular dos dados fica expressamente advertido que ao revelar Dados Pessoais em meios 
públicos do Exclusive Rating / Eb Experience como Facebook e Instagram, esta informação 
poderá ser vista e utilizada por terceiros. 
  

 

Cookies 
Os cookies são pequenos ficheiros de texto que o navegador de internet (browser) armazena no 
seu computador/dispositivo móvel quando se visita um site. Isto ajudará o site a reconhecer o 
seu dispositivo na próxima vez que o visitar permitindo uma navegação mais eficiente, não sendo 
necessário introduzir repetidamente as mesmas informações. 
Usamos o termo cookies nesta política para referir todos os ficheiros que recolhem informações 
desta forma. 

 

Os cookies utilizados não recolhem informação que identifica o utilizador. 
Os cookies recolhem informações genéricas e relacionada com preferências, tais como a forma 
como os utilizadores chegam e utilizam o site ou a zona do país/países através do qual 
acedem, etc. 

 

Todos os browsers permitem ao utilizador aceitar, recusar ou apagar cookies. 
Encontra-se informação como gerir cookies nos diferentes browsers em  
Ao se recusar o uso de cookies, impede-se que alguns serviços da web funcionem 
corretamente, o que pode comprometer a navegação deste site. 

 
Para informações mais detalhadas sobre cookies visite All About Cookies.org. 

 



EB EXPERIENCE e EB Emotions, tem por objetivo de promover serviços a empresas 
fornecendo-lhes ferramentas que permitem, avaliar a satisfação do cliente, acompanhar a sua 
performance, identificar necessidades e promover os seus produtos e serviços. 
Esta campanha denomina-se “Avalie a satisfação do seu cliente” 
 
1.-ÂMBITO GEOGRÁFICO 
Esta promoção tem âmbito europeu, podendo participar na mesma, de forma gratuita e  
voluntária, maiores de 18 anos.  
2.-ÂMBITO TEMPORAL 
Os acordos estabelecidos entre a EB EXPERIENCE / EB EMOTIONS e as  
entidades/empresas promotoras dos certificados tem a duração de média de um ano. 
3.-PRÉMIOS 
Os prémios objeto da presente promoção são: 
- 
Certificados de férias / Vouchers com vista à promoção de empreendimentos turísticos em  
Portugal continental e ilhas. 
-Produtos ou serviços da empresa promotora. 
4.- COMUNICAÇÃO DA PROMOÇÃO 
A presente promoção será publicitada através da nossa página web, nos 
estabelecimentos comerciais das empresas promotoras e através de correio eletrónico. 
5.-PARTICIPAÇÃO E MECÂNICA DA PROMOÇÃO 
5.1 Poderão participar no sorteio todos os clientes das empresas promotoras que respondendo  
à avaliação da satisfação e que actualizem os seus dados pessoais, indicando o seu endereço  
de correio electrónico e telemóvel,a) O preenchimento do formulário permitirá ao cliente 
participar, desde o momento do seu preenchimento, em tantos sorteios quantos se realizem a 
partir dessa data.  
5.2. Será criado uma base dados que a empresa promotora terá acesso no backoffice da EB 
Emotions com os dados acumulados, que podem ser exportados em formato Excel no qual 
ficarão registados todos os clientes participantes que  cumpram os requisitos para participar no 
sorteio.  
5.3.-Datas dos sorteios 
a) As entidades/empresas promotoras adquirem certificados de férias e tem um ano  
para a distribuição dos mesmos pelos seus clientes. Mediante o número de certificados 
adquiridos, os sorteios podem ser sorteados, 3 vezes por dia, 2 vezes por dia, 1 por dia,  
ou de 2 a 6 vezes por semana.  
- 
Mecânica dos sorteios 
- 
Nos dias designados e mediante a quantidade de certificados adquiridos, o sistema da EB 
Emotions procederá à escolha aleatória de um participante de forma automática (random 
generator)e sem intervenção humana. 
O vencedor será notificado por email recebendo em anexo o Voucher onde constam todas as 
condições e informações de utilização. 
As entidades/empresas promotoras, serão informadas de qual o vencedor de cada sorteio.  
 
6.-CONDIÇÕES DE CARÁTER GERAL 
6.1 DADOS PESSOAIS -Para efeitos do disposto na legislação de  Proteção de dados de 
Carácter pessoal, informa - se que os dados pessoais que os nossos clientes voluntariamente 
fornecerem através do preenchimento deste formulário, vão ser incluídos num ficheiro 
automatizado titularidade e responsabilidade da “EB EXPERIENCE / EB  
EMOTIONS com o objectivo de realizar a gestão e a adjudicação do prémio, assim como, a  
manutenção, administração e gestão da relação contratual subscrita e do serviço de apoio ao  
cliente, bem como, para manter os clientes informados e/ou recolher a sua opinião sobre  
promoções, produtos e serviços de empresas colaboradoras da EB EXPERIENCE / EB 
EMOTIONS dedicadas aos vários sectores de actividade que possam ser do seu interesse, 
atendendo às suas preferências ou comportamento, utilizando para isso qualquer  
meio, incluindo as comunicações por e-mail e outros meios electrónicos, o preenchimento do  
presente formulário implica o consentindo expresso de envio de comunicações por este meio. 
Informamo-lo, igualmente, que, é garantido, a todo o tempo, ao titular dos dados, o direito de  
acesso, rectificação, actualização ou eliminação dos seus dados pessoais, bem como, o direito  



de oposição ao tratamento dos mesmos, mediante pedido escrito dirigido à  
Charles Burrell Centre - Room 72, Staniforth Road, Thetford, Norfolk IP24 3LH ,  
devendo incluir em tal comunicação a referência " Protecção de Dados Pessoais". 
O cliente participante que venha a ser apurado como vencedor deste concurso promocional,  
autoriza expressamente a difundir, nos meios que esta tenha por convenientes, o seu nome  
completo, imagem e em geral todos os dados que possam ser necessários para difundir esta  
promoção nos meios e da forma na que a entidade promotora/empresa venha a decidir como a 
mais conveniente, sem direito a nenhuma compensação. Do mesmo modo, os participantes 
autorizam a  entidade promotora/empresa a utilizar os seus nomes, caso venham a ser 
apurados como vencedores, ou a sua imagem para que sejam  difundidos através do 
Facebook, Twitter, Blogue corporativo ou qualquer outra plataforma na qual a entidade 
promotora/empresa tenha presença, sem que isso suponha algum direito a  alguma 
remuneração por tal reprodução ou utilização. 
O  CLIENTE ESTÁ IGUALMENTE INFORMADO E ACEITA QUE OS DADOS PESSOAIS 
RECOLHIDOS  ATRAVÉS DESTE  FORMUL ÁRIO SERÃO OBJECTO DE TRATAMENT 
O PARA EFEITOS DE  MARKETING, PARA OS EFEITOS E FINS DEFINIDOS NAS 
CONDIÇÕES, PODENDO EXERCER O SEU DIREITO DE ACESSO NOS TERMOS  
INDICADOS. 
6.2EXCLUSÃO. 
- 
Não poderão participar na promoção as seguintes pessoas:  
A) empregados da entidade promotora/empresa e seus familiares até ao primeiro grau;  
B) fornecedores da entidade promotora/empresa, agências de publicidade, agências que 
estejam relacionadas com a promoção ou que mantenham qualquer outro género de relação 
comercial com a entidade promotora/empresa.  
 
6.3 OUTRAS CONSIDERAÇÕES. 
- 
O prémio entregue não será suscetível de mudança, alteração ou compensação a pedido dos 
vencedores. 
A entidade promotora/empresa não se responsabiliza por eventuais perdas, deteriorações, 
roubos após entrega do prémio. A simples participação implica a aceitação do presente 
regulamento na sua totalidade, pelo que a manifestação de não - aceitação do mesmo 
implicará a exclusão do participante. Ao aceitar o prémio, o sorteado assume todos os gastos 
em que incorra, salvo os que expressamente estejam incluídos na promoção em questão. 
Assim, o sorteado será responsável de todos os  
impostos gerados ou despesas que não se mencionem especificamente nestas normas.  
Perante possíveis dúvidas na interpretação destas normas, prevalecerá o parecer da  
EB Experience 
. Qualquer manifestação em sentido contrário, de não - aceitação das mesmas, implicará a 
exclusão do participante. 
A  entidade promotora/empresa reserva-se no direito de eliminar e/ou reter as participações de  
qualquer utilizador que defraude, altere ou inutilize o bom funcionamento e o curso normal e  
regulamento da presente Promoção. 
O presente regulamento da rege-se pela Legislação Inglesa. 


