
 

 

POLÍTICA DE PRIVACIDADE 
 
1. INTRODUÇÃO 
 
  Na Naughty Boys privilegiamos a sua confiança. Estamos por isso empenhados em salvaguardar a 
segurança dos seus dados pessoais e assegurar o seu tratamento de forma clara e transparente. 
 
  Com a entrada em vigor do Regulamento (UE) 2016/679 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 27 
de abril de 2016, relativo à proteção das pessoas singulares no que diz respeito ao tratamento de dados 
pessoais e à livre circulação desses dados, serão introduzidas importantes alterações no quadro legislativo do 
conjunto dos países da União Europeia, com implicações que se estenderão além das fronteiras comunitárias. 
O Regulamento Geral Sobre A Proteção de Dados é focado nos cidadãos e baseia-se no princípio de que a 
privacidade é um direito básico e inalienável. 
 
  É um enorme passo, que reforça os atuais direitos de salvaguarda e segurança dos dados, e aumenta 
a proteção das suas informações pessoais.  
 
  Desenvolvemos a presente política de privacidade por forma a refletir as mudanças, em particular na 
forma como recolhemos, guardamos e tratamos os seus dados pessoais. Aproveitamos ainda, para o informar 
sobre as formas através das quais nos pode contatar com vista ao esclarecimento de quaisquer dúvidas ou ao 
exercícios dos seus direitos.  
 
  A presente POLÍTICA DE PRIVACIDADE detalha que tipo de dados pessoais recolhemos e 
processamos, incluindo os dados pessoais que nos fornece e, sem os quais, não é possível a prestação dos 
nossos serviços. Aqui, encontrará também explicação detalhada acerca da forma como armazenamos os seus 
dados pessoais e que tipos de processamento e tratamento farão uso dos mesmos, assim como, quando e 
porque razão, partilharemos os seus dados com terceiros. 
 
  É importante que consulte esta POLÍTICA DE PRIVACIDADE em complemento com outras notas de 
privacidade que lhe poderemos fornecer durante a prestação de serviços específicos, para que esteja 
completamente esclarecido e ciente acerca da forma pela qual recolheremos e utilizaremos os seus dados 
pessoais. 
 
2. RESPONSÁVEL PELO TRATAMENTO DOS DADOS 
 
  A NAUGHTY BOYS - PUBLICITY, SPONSORSHIP & DIGITAL PR, LDA., sociedade por quotas com sede na Rua 
Castilho, n.º 39, 13.º, Sala C, 1250-068 Lisboa; com o número único de identificação de pessoa coletiva 
510744281, adiante designada pela forma abreviada NAUGHTY BOYS, é a responsável pelo tratamento dos 
seus dados pessoais.  
 
  A nossa identificação completa é: 
 
DESIGNAÇÃO SOCIAL:  NAUGHTY BOYS - PUBLICITY, SPONSORSHIP & DIGITAL PR, LDA.              
NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO DE PESSOA COLETIVA:  510744281                 
MORADA DA SEDE:  Rua Castilho, n.º 39, 13.º, Sala C, 1250-068 Lisboa                 
ENDEREÇO ELETRÓNICO:  geral@naughtyboys.pt 
 
  Enquanto titular dos dados pessoais, poderá a todo o momento apresentar reclamação junto da 
entidade de controle do seu país de residência ou trabalho, sendo que em Portugal, essa entidade é a 
COMISSÃO NACIONAL DE PROTEÇÃO DE DADOS, disponível nos seguintes contatos: 



 

 

                www.cnpd.pt 
                geral@cnpd.pt 
                Rua de São Bento, n.º 148, 3.º, 1200-821 Lisboa 
                +351 213928400                  
 
  No entanto e como valorizamos a sua satisfação e a sua privacidade, não hesite em contatar-nos 
antes, caso tenha qualquer dúvida relativa à forma como tratamos os seus dados. 
 
3. QUE INFORMAÇÃO RECOLHEMOS 
 
  Por dados pessoais, entende-se toda a informação relativa a uma pessoa singular que permita a sua 
identificação. 
         
  Quando nos contata através de qualquer um dos canais que disponibilizamos, para receber os nossos 
serviços ou informação sobre os mesmos, poderemos recolher, armazenar e tratar, diferentes tipos de dados 
pessoais acerca da sua pessoa, agrupados da seguinte forma: 
 
1. Dados Identificativos - nomes próprios e apelidos, número de Bilhete de Identidade, Cartão de Cidadão ou 
de documento similar, quando não nacional de Portugal; 
2. Dados Pessoais - Em caso de necessidade e, tendo em conta, o tipo de serviço que prestamos, poderemos 
recolher dados respeitantes à sua compleição física, como tamanhos de peças de vestuário e calçado, hábitos 
alimentares e dieta e outros similares, adequados às finalidades contratuais à luz das quais a recolha seja feita; 
3. Dados Fiscais - endereço fiscal, número de identificação fiscal (NIF); 
4. Dados de Contato - morada pessoal, endereço de correio eletrónico, número de telefone de contato; 
5. Dados Bancários - IBAN; 
6. Dados de Transação - detalhes de pagamentos, detalhes de produtos e serviços adquiridos, datas de 
celebração de contratos, data de presença em eventos e atos em cumprimento de obrigações contratuais; 
7. Dados Técnicos - Detalhes técnicos relacionados com métricas de visibilidade de publicações em redes 
sociais e outras, métrica de exposição em média tradicional, como imprensa e TV;                
 
  Não procedemos à recolha de Categorias Especiais de Dados Pessoais - raça ou etnia, credo religioso 
ou filosófico, vida e orientação sexuais, opiniões políticas, filiação sindical ou partidária, informação sobre a sua 
saúde e dados genéticos e biométricos. De igual modo, também não recolhemos dados pessoais relacionados 
com condenações criminais. 
 
4. SE NÃO NOS FORNECER OS SEUS DADOS PESSOAIS 
 
  Apenas recolhemos os seus dados pessoais no âmbito das relações contratuais ou das consultas 
prévias com vista ao estabelecimento destas, que de forma livre e voluntária nos solicita. Caso não deseje ou 
não nos forneça os dados pessoais que acima elencámos, não nos será possível prestar-lhe os nossos 
serviços. 
 
5. QUANDO RECOLHEMOS OS SEUS DADOS PESSOAIS 
 
Recolhemos os seus dados pessoais quando: 
 
1. Nos solicita orçamento; 
2. Nos adjudica e contrata os nossos serviços; 
3. No desenvolvimento de serviços em seu benefício, quando não estejamos em posse de algum ou alguns dos 
seus dados, necessários à correta execução dos mesmos; 



 

 

4. Também poderemos recolher dados pessoais que lhe digam respeito e que nos sejam fornecidos por 
entidades bancárias e órgãos ou entidades da administração central e local do Estado ou equiparadas ou por 
entidades com as quais mantenha relações profissionais ou comerciais, sempre que a nossa intervenção 
profissional seja solicitada para o efeito; 
 
6. COMO UTILIZAMOS OS SEUS DADOS PESSOAIS 
 
  Apenas utilizamos os seus dados pessoais no âmbito das relações comerciais e contratuais que de 
forma livre e voluntária nos solicita e estabelece com a NAUGHTY BOYS. 
         
Os seus dados pessoais são tratados e processados com vista a: 
 
1. Fornecer informações sobre serviços, preços, metodologias e prazos - pediremos o seu nome próprio e 
apelido, atividades desenvolvidas e contatos; 
2. Proceder à orçamentação de serviços - pediremos o seu nome próprio e apelido, número de telefone, 
endereço de correio eletrónico; 
3. Celebrar contratos de prestação de serviços em que seja parte ou em que seja representado pela NAUGHTY 
BOYS - pediremos todos os seus dados identificativos, fiscais, de contato, bancários e de transação, conforme 
descritos no ponto 3. supra e todos os que se venham a revelar necessários à correta execução das 
obrigações assumidas em seu benefício; 
4. Quando seja necessário para dar cumprimento a obrigações e interesses legítimos da NAUGHTY BOYS, que 
se sobreponham aos seus direitos pessoais, caraterizando-se essas obrigações como a resposta a todas as 
solicitações e intimações dos órgão da administração central e local do Estado e respetivas autoridades e 
entidades equiparadas e ainda, o exercício judicial de direitos, designadamente, mas não resumido, a ações de 
cobrança; 
5. Quando necessitamos de cumprir uma obrigação legal ou administrativa - utilizaremos os seus dados 
identificativos, fiscais e os dados da transação e todos os outros, que nos sejam solicitados pelas 
correspondentes autoridades; 
6. Para darmos tratamento jurídico e fiscal às atividades que desenvolvemos em conjunto ou em seu benefício. 
 
  O tratamento e processamento de dados pessoais que levamos a cabo, tem habitualmente, como 
fundamento legal a relação contratual estabelecida entre a nossa empresa e o Cliente, que age de forma livre, 
voluntária e esclarecida. No entanto e sempre que esse tratamento e processamento seja fundado no seu 
consentimento, designadamente para o envio de informações, iremos solicitá-lo, de forma prévia e clara. O 
consentimento oferecido, poderá ser retirado a qualquer momento, bastando para tal, contatar-nos para o 
nosso endereço de e-mail. 
 
7. COMUNICAÇÕES 
 
  Caso nos faculte o seu consentimento, poderemos proceder ao envio periódico de informação 
relacionada com a nossa atividade. Para tal, iremos utilizar apenas o seu endereço de correio eletrónico.  
 
  A qualquer momento, poderá solicitar-nos o cancelamento do envio de informação, bastando para tal, 
contatar-nos para o nosso endereço de e-mail e manifestar-nos a sua intenção. 
 
  Os seus dados pessoais não serão revelados, locados, vendidos, partilhados ou transferidos para 
terceiros, para fins de comunicação comercial ou marketing. 
 
8. ALTERAÇÃO DAS FINALIDADES 
 



 

 

  Os seus dados pessoais apenas serão processados e tratados para as finalidades para as quais foram 
recolhidos e que acima identificámos, apenas podendo ser tratados para outras finalidades, quando tal for 
absolutamente necessário e se coadune com o propósito original. 
         
  Sempre que necessitarmos de utilizar os seus dados pessoais para satisfazer uma finalidade diversa 
daquelas à luz das quais os seus dados foram recolhidos, procederemos à sua notificação, através da qual o 
informaremos da finalidade legal, que suporta o novo tratamento. 
 
9. TRANSFERÊNCIA DE DADOS E SUBCONTRATANTES 
 
  Os seus dados pessoais serão utilizados para o cumprimento das finalidades à luz das quais foram 
recolhidos e serão partilhados internamente, entre os diferentes serviços da empresa, que poderão utilizar os 
seus dados pessoais, para lhe prestar serviços em seu benefício. 
         
  De igual modo, a NAUGHTY BOYS poderá utilizar alguns dos seus dados pessoais, de acordo com 
princípios de minimização e adequação, para junto de entidades terceiras, promover os seus serviços e ou a 
sua carreira e obter para si e em seu benefício, novas contratações, participação em campanhas, eventos ou 
programas, patrocínios e para em seu nome, promover, negociar e obter todos os benefícios comerciais que 
mais se adequei aos seus objetivos pessoais.  
 
  Os seus dados pessoais serão também tratados pelo departamento financeiro e por contabilista 
certificado ao serviço da Empresa, para efeitos de cumprimento das obrigações fiscais desta.  
 
  Os seus dados pessoais poderão ainda ser tratados por advogado, na promoção e contratualização 
dos seus interesses e, no exercício de mandato forense, para discussão de direitos de imagem ou propriedade 
industrial, de direitos, royalties e fees, cobrança contenciosa de dívidas e para a efetivação de qualquer direito 
legalmente conferido da NAUGHTY BOYS. 
 
  Os profissionais atrás identificados, encontram-se sujeitos a sigilo e ao cumprimento estrito de normas 
de proteção e segurança de dados, quer por via das respetivas regulamentações profissionais, quer por via da 
aplicação do Regulamento Geral de Proteção de Dados e legislação que assegura a execução do mesmo no 
ordenamento interno. 
 
        Salvo casos excecionais, que serão tratados em estreita articulação consigo, a NAUGHTY BOYS não 
procederá à transferência dos seus dados pessoais para fora do território nacional. 
 
10. COMO PROTEGEMOS OS SEUS DADOS PESSOAIS 
 
  Os seus dados pessoais serão armazenados de forma segura nas nossas bases de dados e 
servidores. Estas bases de dados e servidores serão mantidos por nós e por terceiros contratados para o 
efeito, sem que no entanto, os dados pessoais contidos nos mesmos lhes sejam revelados. 
 
  O acesso aos seus dados pessoais é protegido por password e os seus dados mais sensíveis, como 
os dados bancários, encontram-se encriptados. 
 
  Mantemos salvaguardas administrativas, técnicas e físicas, por forma a nos protegermos contra 
acesso, utilização, modificação e revelação não autorizada de quaisquer dados pessoais à nossa guarda.  
         



 

 

  No entanto e caso ocorra qualquer incidente ou acesso indevido, que ponha em causa a integridade 
dos seus dados ou os seus direitos, liberdades e garantias, informa-lo-emos da ocorrência, notificando 
também, nos casos exigíveis por lei, a COMISSÃO NACIONAL DE PROTEÇÃO DE DADOS. 
 
 
 
11. PERÍODO DE CONSERVAÇÃO 
 
  A empresa procederá à conservação dos dados, enquanto tal se mostrar necessário ao cumprimento 
das finalidades para as quais foram recolhidos, incluindo os períodos de conservação legal obrigatória, para 
satisfação de obrigações fiscais, contabilísticas, legais e para o exercício de direitos em juízo. 
         
  Por forma a determinarmos os prazos apropriados de armazenamento dos dados pessoais, tomamos 
em linha de conta, a sua natureza, as finalidades que se destinam a satisfazer, a sua sensibilidade e os 
potenciais riscos que poderiam resultar do seu uso não autorizado, a possibilidade de cumprirmos as 
finalidades de tratamento prescindindo de algum ou de alguns dos dados recolhidos e a aplicação das normas 
legais. 
 
12. OS SEUS DIREITOS LEGAIS 
 
Enquanto titular dos dados, terá direito a: 
 
1. INFORMAÇÃO - Ser informado de forma transparente e concisa, em termos claros e simples, quer sobre as 
finalidades específicas e os fundamentos legais da recolha de dados pessoais, quer sobre os tratamentos e os 
processos de armazenamento a que os mesmos irão ser sujeitos ou o seu prazo de conservação; 
2. ACESSO - Aceder aos seus dados pessoais e a todos os elementos relevantes que digam respeito ao seu 
tratamento, conservação, retificação, apagamento, eventual partilha com terceiros, garantias de integridade e 
segurança, existência de decisões automatizadas (por exemplo a definição de perfis) e o direito de reclamação 
a entidades de controlo; 
3. RETIFICAÇÃO - Obter da NAUGHTY BOYS a retificação dos dados pessoais inexatos que lhe digam 
respeito e, tendo em conta as finalidades do tratamento, o direito a que os seus dados pessoais sejam 
completados, incluindo por meio de declaração adicional. Neste caso, poderemos necessitar de verificar a 
veracidade dos novos dados resultantes fornecidos aquando do exercício deste direito; 
4. APAGAMENTO OU ESQUECIMENTO - Poderá requerer-nos o imediato apagamento dos seus dados 
pessoais, sempre que estes deixem de ser necessários para a finalidade que motivou a sua recolha ou 
tratamento, retire o consentimento à luz do qual se fundamentou o seu tratamento, se oponha ao mesmo, não 
exista motivo legítimo para este ou tenha havido um tratamento ilícito. Deverá notar, no entanto, que este não é 
um direito absoluto, pelo que, poderá não nos ser possível satisfazer a sua pretensão quando o tratamento dos 
dados é necessário para o exercício de um direito ou para o cumprimento de imposições legais, sendo que, 
neste caso, iremos notificá-lo expondo os motivos da nossa impossibilidade; 
5. OPOSIÇÃO - Poderá opor-se a qualquer momento ao tratamento dos seus dados. Neste caso e salvo a 
existência de motivos legítimos e imperiosos ou o exercício ou defesa de direitos em juízo, que prevaleçam 
sobre os seus interesses, direitos e liberdades, iremos fazer cessar o mesmo; 
6. LIMITAÇÃO DO TRATAMENTO - Poderá requerer a limitação do tratamento dos seus dados pessoais, 
quando: (i) verifique que os mesmos são inexatos e pretenda proceder à sua correção ou retificação, (ii) 
verifique que o tratamento não tem suporte legal, mas não pretende o seu apagamento, (iii) quando pretenda 
que a Empresa proceda à sua conservação, mesmo que esta já não seja necessária, para que possa exercer 
direitos legalmente consagrados, (iv) quando se opôs ao tratamento dos seus dados e necessita de verificar se 
existe legitimidade da nossa parte para prosseguirmos o tratamento; 



 

 

7. PORTABILIDADE - Tem o direito de receber os dados pessoais que lhe digam respeito e que nos tenha 
fornecido, num formato estruturado, de uso corrente e de leitura automática e o direito de transmitir esses 
dados a outro responsável pelo tratamento; 
8. Decisões individuais automatizadas - Tem o direito de não ficar sujeito a nenhuma decisão tomada 
exclusivamente com base no tratamento automatizado, incluindo a definição de perfis, que produza efeitos na 
sua esfera jurídica ou que o afete significativamente de forma similar. 
 
         
  Se desejar exercer qualquer um destes direitos, por favor, contate-nos por escrito, para o nosso email 
que é geral@naughtyboys.pt expondo de forma sucinta, qual o direito que pretende exercer. 
         
13. ALTERAÇÕES À POLÍTICA DE PRIVACIDADE 
 
  No sentido de melhorarmos os nossos serviços e de nos mantermos em linha com os 
desenvolvimentos legislativos, poderemos proceder regularmente à alteração da presente política de 
privacidade. Assim, reservamo-nos o direito de modificar a presente política de privacidade, de acordo com as 
normas de proteção de dados aplicáveis, sendo que, o iremos informar sempre que tais alterações ocorram. 
 
14. COMO NOS CONTATAR 
 
  Para resposta a quaisquer questões relacionadas com o tratamento e processamento dos seus dados 
pessoais, por favor contate-nos, preferencialmente por escrito, para os seguintes endereços: 
              geral@naughtyboys.pt 
 
               NAUGHTY BOYS - PUBLICITY, SPONSORSHIP & DIGITAL PR, LDA.,  
               Rua Castilho, n.º 39, 13.º, Sala C, 1250-068 Lisboa 
 
  
 


