
POLÍTICA DE PRIVACIDADE: 
 
A AMORIM LUXURY - SGPS, S.A., é a holding do Grupo que integra as seguintes entidades: 
Amorim Fashion, S.A., Amorim Five, Lda., Amorim Guedes de Sousa, S.A., e outras que, no 
futuro, poderão integrar o Grupo. 
 
A AMORIM LUXURY - SGPS,S.A., tem sede na Avenida da Liberdade, n.º 180 E, 1.º, 1250-
146 Lisboa, registada na Conservatória de Registo Comercial de Lisboa sob o número único 
de matrícula e de pessoa coletiva número 509 476 732 (“AMORIM LUXURY”). 
 
A AMORIM LUXURY, através das empresas acima mencionadas, é responsável pela gestão 
das lojas FASHION CLINIC e GUCCI e pelos equipamentos de restauração e pastelaria 
JNCQUOI e LADURÉE, em Portugal. 
 

1.   Quem é responsável pelo tratamento dos seus dados pessoais? 
 
A AMORIM LUXURY é responsável pelo tratamento dos dados pessoais que recolha através de 
todas as plataformas, e obtidos diretamente junto dos clientes, nas lojas e espaços geridos 
pela AMORIM LUXURY. 
 
 

2.   Como é que recolhemos os seus dados pessoais? 
 
Os seus dados pessoais serão recolhidos e tratados pela AMORIM LUXURY nas seguintes 
situações: 

• Caso nos contacte diretamente, nomeadamente, através do nosso website ou de 
qualquer outro serviço oferecido por nós, e se estiver interessado, por exemplo, nos 
nossos produtos e serviços e/ou se tiver outras questões; 
• Caso nos compre diretamente produtos ou serviços; 
• Caso responda a uma das nossas campanhas de marketing direto, por exemplo, 
mediante o preenchimento dos seus dados online num dos nossos websites ou página 
inicial, aceitando expressamente o tratamento para esta finalidade.  

 
 

3.   Que dados pessoais podem ser recolhidos? 
 

• Detalhes de contacto: nome, morada, número de telefone e endereço de e-mail. 
• Preferências de consumo; 
• Outros dados pessoais: Informação que nos tenha sido facultada acerca da sua data 
de aniversário ou outra; 
• Utilização de websites e comunicações: Informação acerca da forma como utiliza o 
website e sobre se abriu ou reencaminhou mensagens nossas, incluindo dados 
recolhidos através de cookies ou outras tecnologias de rastreamento; 
• Dados de transações e interação: Informação sobre aquisição de produtos ou 
serviços, interação com o serviço de apoio ao cliente da AMORIM LUXURY entre outros; 

 
4.   Para que finalidades e com que fundamento podem ser utilizados os seus 

dados pessoais? 
 
Os dados obtidos no contexto da celebração de um contrato ou prestação de um serviço são 
tratados para o cumprimento do contrato de compra e venda ou de prestação de serviços que 
celebre connosco, para o cumprimento de obrigações legais que impendam sobre a AMORIM 
LUXURY ou para o envio de comunicações promocionais, de marketing, ofertas e convites. 



Caso nos tenha dado o seu consentimento para a utilização adicional dos seus dados, estes 
poderão ser utilizados em conformidade com o âmbito descrito na respetiva declaração de 
consentimento. 
 
É o caso, por exemplo, do consentimento para fins promocionais (ofertas de produtos e 
serviços), definição de perfil individual de cliente e/ou pesquisas de mercado (não 
relacionadas com o contrato e/ou serviço) e, se necessário, a sua transmissão para 
determinados parceiros contratuais. 
 
Poderá retirar o seu consentimento a qualquer momento, com efeitos para o futuro. 
 

5.   Transferência de dados entre as empresas do Grupo AMORIM LUXURY: 
 
Os seus dados pessoais serão recolhidos e tratados pela Amorim Luxury, entidade responsável 
pelo tratamento, 
No entanto, e uma vez que as empresas que integram o Grupo desenvolvem a sua atividade 
no âmbito de objeto similar, os seus dados pessoais, embora recolhidos junto de uma empresa 
do Grupo, serão transferidos para outras empresas do Grupo Amorim Luxury, exceto no caso 
de se opor a tal transferência.   
 

6.   Transferência de dados para entidades terceiras: 
 
Os seus dados não serão transferidos para entidades terceiras à AMORIM LUXURY, exceto 
quando necessário para o cumprimento de obrigações legais ou contratuais que impendam 
sobre a AMORIM LUXURY. 
 

7.   Durante quanto tempo conservamos os seus dados pessoais? 
 

De acordo com o art. 17º do RGDP, armazenaremos os seus dados apenas pelo período de 
tempo estritamente necessário para as respetivas finalidades de tratamento: 
 

a)   Utilização para fins de execução de um contrato 
Para cumprimento das obrigações contratuais os dados fornecidos por si poderão ser 
conservados durante o período de vigência do contrato e – dependendo na natureza do âmbito 
do contrato celebrado – 10 a 12 anos após a sua cessação, tendo em vista o cumprimento de 
obrigações legais de arquivo, como por exemplo dos registos e documentos de suporte às 
operações fiscalmente relevantes nos termos da lei fiscal. 
 

b)   Utilização de fins de comunicações promocionais e pesquisas de mercado baseados no 
consentimento 

 
No âmbito das finalidades em apreço, os seus dados serão conservados até que seja retirado 
o seu consentimento. 
 

8.   Com quem podemos partilhar os seus dados pessoais e como é que os 
mantemos seguros? 

 
Os seus dados pessoais podem ser acedidos pelos nossos fornecedores ou prestadores de 
serviços, quando necessário para o cumprimento de obrigações legais ou contratuais. 
 
 

9.   Direitos relativamente aos seus dados pessoais: 
 



Pode, a qualquer momento, alterar ou retirar o seu consentimento, com efeitos para o futuro. 
Após retirada total das suas declarações de consentimento deixará de ser contactado e de 
receber comunicações para as finalidades que tenha selecionado na declaração de 
consentimento respetiva. 
 
Para retirar as suas declarações de consentimento submetidas AMORIM LUXURY basta aceder 
novamente à Página Principal em que deu o seu consentimento, preencher os seus dados 
pessoais e submeter de novo o formulário de consentimento, selecionando, ou não, as caixas 
de seleção de acordo com as suas preferências.  
 
Poderá entrar em contacto connosco, exercer os seus direitos de acesso, retificação, 
apagamento e limitação ao tratamento, de oposição ao tratamento, de não sujeição a decisões 
automatizadas, incluindo a definição de perfis, o direito à portabilidade dos dados e o direito 
de apresentar reclamação junto da autoridade de controlo. 
 
Se tiver alguma questão relacionada com a nossa utilização dos seus dados pessoais poderá 
contactar-nos para o e-mail seguinte:privacy@amorimluxury.com 
 
O seu exercício destes direitos está sujeito a determinadas exceções destinadas à salvaguarda 
do interesse público (prevenção ou deteção de crimes) ou do nosso interesse (manutenção 
do sigilo profissional). 
 
Caso exerça algum destes direitos iremos proceder à sua análise e responderemos, 
expectavelmente, dentro de 1 (um) mês. 
 
Caso esteja insatisfeito com a nossa utilização dos seus dados pessoais ou com a nossa 
resposta após o exercício de algum destes direitos, tem o direito de apresentar reclamação 
junto da autoridade de controlo de responsável. 


