
 

 

 

-- PROTEÇÃO DE DADOS -- 

 

TRATAMENTO DE DADOS PESSOAIS 

Esta informação deverá ser vista como adicional, e não substitutiva, de outras informações prestadas pelo 

MGAM ao Associado. Política Geral de Proteção de Dados do Montepio Geral – Associação Mutualista 

(MGAM) disponível para consulta aqui - https://www.montepio.org/politica-de-privacidade/. 

A comunicação dos dados pessoais de identificação, número de identificação fiscal e contactos, recolhidos 

através do formulário “Eu quero”, é um requisito necessário à oferta do produto/serviço promovido na 

AMstore, pelo que o MGAM não disponibilizará a oferta ao Associado caso a referida informação não seja 

comunicada. 

O Parceiro do MGAM junto do qual adquirir algum produto ou serviço utilizando o desconto atribuído através 

da AMstore informará o MGAM quanto ao valor de desconto obtido e à data em que o mesmo foi obtido. 

Os dados pessoais acima indicados serão tratados por interesse legítimo do MGAM, serão conservados e 

utilizados pelo MGAM para efeitos estatísticos e de definição do perfil do Associado, com vista à contínua 

melhoria das vantagens disponibilizadas pelo MGAM à comunidade de associados, pelo período máximo de 

dois anos após a utilização do desconto ou até à cessação do seu vínculo como Associado, conforme o que 

ocorrer em primeiro lugar, tendo direito a opor-se ao tratamento, neste momento, ou a qualquer momento, 

desde que o comunique ao MGAM utilizando os contactos abaixo indicados: 

 Oponho-me à utilização dos meus dados para os efeitos acima indicados. 

 

RESPONSÁVEL PELO TRATAMENTO E ENCARREGADO DE PROTEÇÃO DE DADOS 

O MGAM, IPSS com o NIPC 500766681 e sede social na Rua Áurea, 219-241, 1100-062 Lisboa, é responsável 
pelas atividades de tratamento de dados pessoais acima indicadas, podendo ser contactado através dos 
seguintes meios: 
Endereço de e-mail: AMMontepio_ProtecaoDados@montepio.pt 
Endereço postal: Rua do Ouro 219 -241, 2º piso, 1100-062 Lisboa 
Contacto telefónico: 213 248 112 

O MGAM dispõe de um encarregado de proteção de dados nomeado nos termos e para os efeitos dos artigos 
37º a 39º do Regulamento Geral sobre a Proteção de Dados: 
Endereço de e-mail: AMMontepio_ProtecaoDados@montepio.pt 
Endereço postal: Rua do Ouro 219 -241, 2º piso, 1100-062 Lisboa 
Contacto telefónico: 213 248 112 

Consentimento 

Os dados pessoais podem ainda ser recolhidos, utilizados e tratados para efeitos de disponibilização de 

informação relativa às compras/ obtenção de serviços com descontos através da AMstore, na plataforma 

MyMontepio, caso dê o seu consentimento para o efeito, selecionando o campo seguinte. 

 Dou o meu consentimento ao tratamento dos meus dados para efeitos de me ser disponibilizada 

informação quanto às minhas compras/obtenção de serviços com descontos através da AM Store. 

Pode retirar este consentimento a qualquer momento, utilizando qualquer dos contactos indicados 

abaixo. No entanto, a retirada do consentimento não compromete a licitude dos tratamentos que tenham 

sido efetuados anteriormente com base no consentimento, apenas impedindo tratamentos posteriores 

com base no consentimento. 
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DIREITOS DO TITULAR DOS DADOS PESSOAIS 

Enquanto titular dos dados pessoais, dispõe do direito de aceder aos seus dados, requerer e obter a respetiva 

portabilidade, solicitar a retificação dos mesmos e, nos termos em que a lei e regulamentação aplicáveis o 

permitam, opor-se ao tratamento dos dados e requerer a respetiva limitação ou apagamento, a qualquer 

momento. 

Tem igualmente o direito de não ficar sujeito a nenhuma decisão tomada exclusivamente com base em 

tratamentos automatizados, incluindo a definição de perfis, que produzam efeitos na sua esfera jurídica ou 

que o afetem significativamente de forma similar. 

Os seus direitos poderão ser exercidos através de qualquer dos contactos do Responsável pelo Tratamento 

ou Encarregado de Proteção de Dados, acima indicados. 

O titular dos dados tem ainda o direito de apresentar reclamação junto da autoridade de controlo, sem 

prejuízo de poder recorrer a outras vias administrativas ou judiciais, caso considere que o MGAM ou outra 

pessoa ou entidade que trate os seus dados por conta do MGAM violaram algum dos seus direitos enquanto 

titular dos dados. Para estes efeitos, à data em que é entregue o presente documento, a autoridade de 

controlo é a seguinte: 

Comissão Nacional de Proteção de Dados - Av. D. Carlos I, 134, 1.º, 1200-651 Lisboa; Tel: +351 213928400; 

Fax: +351 213976832; E-mail: geral@cnpd.pt 
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