POLÍTICA DE PRIVACIDADE

Os Galatics são reconhecido como uma entidade com forte presença no panorama Gaming e
por todos aqueles que nele participam, jogadores, empresas e meros curiosos.
O registo dos Galatics como Associação mais força veio dar à nossa Marca, continuando a
afirmar-se como das mais importantes no panorama Gaming e que promove de forma soberana,
tudo o que nele está envolvido.
Assim como confia em nós para proporcionarmos, momentos de pura euforia e alegria, também
estamos cientes de um outro compromisso: Queremos que deposite em nós total confiança. A
política de Privacidade apresentada abaixo descreve a informação pessoal que recebemos e
como guardamos essa informação.

O tratamento dos dados pessoais é realizado no estrito cumprimento da legislação de proteção
de dados pessoais, nos termos do disposto no regulamento (UE) 2016/679 do Parlamento
Europeu e Conselho de 27 de abril de 2016, que produz efeitos a 25 de maio de 2018, doravante
referido com Regulamento Geral sobre a Proteção de Dados ou RGPD e/ou qualquer legislação
que regule, complemente ou substitua a referida legislação.
Quaisquer dados pessoais que os clientes possam disponibilizar serão entendidos como
obtidos, tratados e transmitidos sob o estrito cumprimento do RGPD e da legislação nacional.

1. Qual é o processo realizado pelos Galatics na gestão dos seus dados?
Para acederes ao nosso site e efetuares compras, teremos necessariamente de recolher o seu
nome, endereço eletrónico, morada, número de contribuinte, e nº de telefone. Sem preencher
estes campos não poderemos efetuar qualquer serviço, nem cumprir as obrigações legais a que
estamos sujeitos. Também utilizaremos os seus dados pessoais, recolhidos através do nosso
atendimento ao cliente, para ajudar a melhorar os nossos serviços. Poderemos ainda contactálo no futuro para o informar sobre os nossos serviços ou campanhas que acreditamos ser do seu
interesse.

2. Qual a duração de armazenamento de dados?
A duração de armazenamento dos dados guardados varia de acordo com a finalidade para a qual
a informação é utilizada. Existem, no entanto, requisitos legais que obrigam a conservar os
dados por um determinado período de tempo. Assim, sempre que não exista uma exigência
legal específica, os dados serão armazenados e conservados pelo período necessário às
finalidades para as quais foram recolhidos ou fornecidos, até indicação em contrário do cliente.

3. Como são protegidos os seus dados pessoais?
Tomamos medidas de segurança para proteger os dados pessoais, havendo revisões internas
das nossas práticas de recolha, armazenamento e processamento, bem como medidas de
segurança física para proteger contra o acesso não autorizado a sistemas onde armazenamos os
dados pessoais. No entanto, nenhum sistema de segurança pode garantir uma proteção
absoluta.
4. Quais os seus direitos?
• O “direito ao esquecimento” e direito de apagar em definitivo os seus dados pessoais;
• O direito à portabilidade dos dados e a receber uma cópia dos seus dados que se encontram
processados;
• O direito de ser informado, em caso de tomada de decisão automatizada, a lógica subjacente
a esse sistema, assim como a importância e consequências do seu tratamento para a pessoa em
causa.
5. Atualizações?
Esta política pode ser alterada a qualquer momento, sem aviso prévio. Por favor verifique esta
política periodicamente no nosso website https://galatics.pt/ para quaisquer alterações. Para
saber mais sobre a este assunto consulte este link www.gdpr-info.eu/.

Ao efetuar qualquer registo ou compra, estará a aceitar a nossa política de privacidade

