Política de Privacidade
BODYVOLUITION.PT
Regulamento Geral de Proteção de Dados (RGPD)
Para os efeitos do que está previsto no Regulamento Geral de Proteção de Dados (RGPD),
informam-se os utilizadores desta página da Internet de que os dados de caráter pessoal que
facultarem através da mesma, tanto no preenchimento de qualquer formulário, como através de email ou por qualquer outro meio, serão tratados em conformidade com a presente Política de
Proteção de dados.
A EVOLUTION SPIRIT, SAÚDE & BEM ESTAR LDA, compromete-se a utilizar os dados pessoais
facultados em conformidade com as finalidades indicadas nesta Política de Proteção de Dados,
respeitando a sua confidencialidade, assim como a cumprir a sua obrigação de os guardar e
adotar todas as medidas para evitar a alteração, perda, tratamento ou acesso não autorizado.

Utilização e Finalidade dos dados recolhidos
Os dados facultados serão tratados pela EVOLUTION SPIRIT, SAÚDE & BEM ESTAR LDA,
(empresa detentora da marca de ginásios BODYVOLUTION) cujos dados de contacto são os
seguintes: Av. Amélia Rey Colaço 24 A/B, 2855-704 Corroios, telefone de contacto 211930834 e email geral@bodyvolution.pt, para as finalidades seguintes:
1. Os dados pessoais recolhidos e tratados consistem em informações relativas ao nome, data de
nascimento, telefone e/ou telemóvel, e-mail, morada, fotografia (recolhida apenas para efeitos de
controlo de acessos aos ginásios pelo utilizador), informação bancária necessária para
processamento de débito direto, embora possam vir a ser recolhidos outros dados pessoais que
possam ser necessários ou convenientes para o acesso a determinados serviços do site, para
inscrição do utilizador no ginásio ou para determinadas promoções ou campanhas comerciais.
2. A EVOLUTION SPIRIT, SAÚDE & BEM ESTAR LDA, também recolhe e trata informação sobre
o seu hardware e software, assim como informações sobre as páginas visitadas pelo utilizador
dentro do site. Esta Informação pode incluir: o seu tipo de browser, o nome do domínio, os tempos
de acesso e as hiperligações através das quais o utilizador acedeu ao site (informações de
usabilidade). Esta informação é utilizada apenas para melhorar a qualidade da sua visita ao nosso
site.
A informação de usabilidade e dos dados pessoais são designadas na presente Política de
Privacidade por dados do utilizador.
3. A EVOLUTION SPIRIT, SAÚDE & BEM ESTAR LDA utiliza os dados do Utilizador com as
seguintes finalidades: Gestão de contactos e facturação do utilizador que se inscreve nos ginásios
BODYVOLUTION; Inscrição do utilizador nos Ginásios explorados pela EVOLUTION SPIRIT,
SAÚDE & BEM ESTAR LDA; Controlo de acessos do utilizador aos ginásios explorados pela
EVOLUTION SPIRIT, SAÚDE & BEM ESTAR LDA, Garantir que o site vai ao encontro das
necessidades do utilizador, através do desenvolvimento e utilização de conteúdos o mais
adaptado possíveis às solicitações e ao tipo de utilizador, da melhoria das capacidades de

pesquisa e funcionalidades do Site e da obtenção de informação agregada ou estatística
relativamente ao tipo de utilizador; prestação de serviços tais como newsletters, inquéritos de
opinião, ou outras informações ou produtos requisitados ou comprados pelo utilizador;
4. Caso o utilizador remeta o seu curriculum vitae à empresa, os seus dados serão tratados para a
gestão e tramitação do seu pedido de emprego.
Os dados serão tratados sobre a base jurídica do consentimento da pessoa que os proporciona.
Poderá anular tal consentimento em qualquer momento, embora isso não afete a licitude dos
tratamentos anteriormente efetuados. A facultação dos dados é voluntária, embora, caso não o
faça, não possam ser tratados para as finalidades indicadas. Os dados serão conservados
durante o tempo necessário para se dar resposta à sua petição, pedido, consulta, inscrição e para
se considerar o(a) mesmo(a) como definitivamente encerrado(a). Posteriormente, serão
conservados em forma de histórico de comunicações, salvo se o utilizador solicitar a sua
eliminação, através do e-mail anteriormente indicado. Caso os dados sejam tratados para o envio
de comunicações comerciais ou para uma finalidade estatística, poderão ser armazenados de
forma
indefinida,
salvo
se
o
utilizador
se
opuser.
De igual modo, se o utilizador tiver remetido o seu curriculum através da Web, os seus dados
serão conservados até que o seu pedido de emprego fique resolvido, ou durante mais tempo,
caso possam surgir novos trabalhos que se encaixem no seu perfil. Em qualquer caso, os seus
dados serão armazenados durante um período de tempo máximo de um ano a contar da data em
que foram facultados. Não obstante o que precede, caso seja contratado, os seus dados serão
conservados enquanto a sua relação laboral durar.
Caso nos tenham sido proporcionados dados de terceiros, é da responsabilidade de quem o fizer,
informá-los sobre tudo o que está estabelecido nesta cláusula e ter obtido o seu consentimento
prévio para tal.
6. De igual modo, a EVOLUTION SPIRIT, SAÚDE & BEM ESTAR LDA informa que, através das
suas redes sociais, serão publicados eventos, concursos, promoções, campanhas ou qualquer
outro tipo de informação publicitária sobre os serviços que oferece, aceitando o utilizador ser
destinatário de tais informações pelo mero facto de ser “amigo” ou seguidor” do BODYVOLUTION
nas redes sociais. Se o Utilizador não quiser receber estas informações nos seus perfis das redes
sociais, deverá deixar de seguir o BODYVOLUTION nas mesmas.

CONTACTO E DIREITO DE SAÍDA
Caso os utilizadores pretendam colocar questões/queixas com Política de Privacidade; retificar os
seus dados pessoais; deixar de receber correspondência comercial, incluindo emails do
BODYVOLUTION; retirar o seu consentimento para a partilha dos seus dados pessoais com
terceiros, poderão fazê-lo através:
•

email - geral@bodyvolution.pt,



Correio - Avenida Amélia Rey Colaço 24 A/B, 2855-704 Corroios

SEGURANÇA DOS DADOS DO UTILIZADOR
Para garantir a segurança dos dados do utilizador e a máxima confidencialidade, a EVOLUTION
SPIRIT, SAÚDE & BEM ESTAR LDA trata da informação fornecida de forma absolutamente
confidencial, de acordo com as nossas políticas e procedimento internos de segurança e
confidencialidade, bem como de acordo com os termos e condições legalmente previstos.

A responsabilidade do Utilizador quanto à veracidade dos dados introduzidos é exclusiva,
pelo que, caso tenha facultado dados falsos ou inexatos, a EVOLUTION SPIRIT SAÚDE &
BEM ESTAR LDA., reserva-se o direito de lhe proibir o acesso ao Portal, sem prejuízo das
ações legais que considerar oportunas em defesa dos seus interesses. A EVOLUTION
SPIRIT SAÚDE & BEM ESTAR LDA também não tem a obrigação de verificar, e não verifica,
a identidade dos Utilizadores, nem a veracidade, vigência, exaustividade e/ou autenticidade
dos dados que os mesmos proporcionam sobre si mesmos, ou sobre outros Utilizadores.
Por tudo isto, o Utilizador é responsável por informar à EVOLUTION SPIRIT SAÚDE & BEM
ESTAR LDA, qualquer alteração que ocorra nos dados que tenha proporcionado
anteriormente e garante e é responsável exclusivo pela veracidade dos mesmos.

UTILIZAÇÃO DE COOKIES
Para poder prestar um serviço mais personalizado e ao agrado dos utilizadores o site
BODYVOLUTION.PT utiliza cookies para recolher e guardar informação. Um cookie é um
pequeno ficheiro informativo que é enviado do servidor do site BODYVOLUTION.PT para o
browser do utilizador e armazenado no respectivo computador. Estes cookies serão apenas
utilizados pela EVOLUTION SPIRIT, SAÚDE & BEM ESTAR LDA e a sua utilização limita-se
às seguintes finalidades:

permitir a EVOLUTION SPIRIT, SAÚDE & BEM ESTAR LDA saber quem é o leitor e,
dessa forma, prestar um serviço melhor, mais seguro e personalizado;

estimar os níveis de utilização dos serviços. A cada leitor corresponde um cookie
individual, garantindo desta forma a privacidade e a segurança dos dados. A apresentação
dos dados estatísticos é feita de uma forma agregada e não individual, não permitindo a
identificação do utilizador. Desta forma, é possível avaliar o desempenho do site
BODYVOLUTION.PT numa perspectiva de actualização e melhoria constantes.

ALTERAÇÕES À POLÍTICA DE PRIVACIDADE
A EVOLUTION SPIRIT, SAÚDE & BEM ESTAR LDA reserva-se o direito de alterar a Política de
Privacidade a todo o tempo. Caso a alteração seja substancial, poderá ainda ser colocado um
aviso no site.

DIREITOS DE IMAGEM

Sempre que o utilizador participar num evento promovido pelos Ginásios da EVOLUTION SPIRIT,
SAÚDE & BEM ESTAR LDA, nomeadamente atividades desportivas, festas ou qualquer outro, e
sem prejuízo de direito à honra, intimidade e imagem própria, bem como à demais legislação a
que a EVOLUTION SPIRIT, SAÚDE & BEM ESTAR LDA está obrigada, o utilizador concede a
esta a utilização expressa e gratuita, por esta, de acordo com os seus usos habituais, em
actividades de marketing, promoção e team building, das suas fotografias ou vídeo que a
EVOLUTION SPIRIT, SAÚDE & BEM ESTAR LDA, possa vir a exibir nos seus meios de
comunicação próprios. Nomeadamente, em páginas da internet, páginas do Facebook e outras
redes sociais, projectores e LCD instalados nos ginásios. Caso o utilizador assim o pretenda, e
desde que tal não implique qualquer custo financeiro para a EVOLUTION SPIRIT, SAÚDE & BEM
ESTAR LDA, (nomeadamente o cancelamento de campanhas promocionais e/ou suportes
existentes), a EVOLUTION SPIRIT, SAÚDE & BEM ESTAR LDA obriga-se a retirar dos seus
ginásios as imagens do utilizador dos seus meios de comunicação.
Ocasionalmente poderão decorrer filmagens ou sessões fotográficas dentro dos ginásios, com
objetivos promocionais ou outros, sendo afixado nos ginásios e nos espaços específicos onde tais
sessões estejam a decorrer, aviso sobre a realização das mesmas. O utilizador aceita que dentro
dos limites legais do seu direito de honra, intimidade e imagem própria, bem como à demais
legislação aplicada, as imagens recolhidas nestas sessões poderão ser igualmente utilizados para
os aludidos fins promocionais.
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