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Informação sobre o tratamento de dados pessoais (RGPD) 

Tratamento de dados pessoais 

No Cecabank tratamos os seus dados pessoais de acordo com a exclusiva finalidade para a 
qual foram recolhidos. Em concreto, na gestão de contratos, operações ou serviços 
solicitados ou contratados. 

Além disso, tratamos os dados pessoais com o objetivo de manter a relação pré-existente 
entre o cliente, o fornecedor ou o colaborador e o banco. 

O banco poderá ainda ter de tratar os seus dados pessoais de acordo as exigências legais 
aplicáveis, designadamente as aplicáveis em matéria de prevenção e combate ao 
branqueamento de capitais e ao terrorismo financeiro. 

Não está previsto o tratamento dos seus dados pessoais para outras finalidades e esta não 
poderá ser feita caso não exista uma autorização prévia para esse efeito. 

 

Responsável pelo tratamento 

O Cecabank, S.A. com sede na calle Alcalá nº 27 de MADRID é o responsável pelo 
tratamento dos seus dados pessoais. Pode contactar o Cecabank para obter 
esclarecimentos adicionais sobre o tratamento dos seus dados pessoais ou para exercício 
dos seus direitos relacionados com a presente informação de privacidade através dos 
seguintes contactos: 

arco@cecabank.es 

Calle Alcalá, 27  

28014 Madrid 

Espanha 

+34 91 596 58 61 

+34 91 596 50 00 
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Base legal para o tratamento de dados pessoais 

O tratamento apenas será lícito caso se cumpra pelo menos uma das seguintes condições: 

• O titular dos dados tenha dado o seu consentimento ao tratamento dos seus 
dados pessoais para uma ou mais finalidades específicas. Neste caso, poderá 
revogar a todo o tempo o seu consentimento, revogação essa, no entanto, que não 
prejudicará a legalidade do tratamento baseado no consentimento enquanto este 
se manteve válido. 

• O tratamento dos dados é necessário para a execução de um contrato no qual o 
titular dos dados é parte interessada ou para que se apliquem cláusulas pré-
contratuais solicitadas pelo mesmo. Recordamos que, nestes casos, se optar por 
não disponibilizar os seus dados pessoais à Cecabank, esta não poderá concluir o 
contrato e/ou assumir quaisquer obrigações contratuais daí decorrentes. 

• O tratamento dos dados é necessário para o cumprimento de uma obrigação legal 
aplicável ao próprio responsável do tratamento de dados. 

• O tratamento de dados é necessário para proteger os interesses vitais do titular 
dos dados ou de outra pessoa. 

• O tratamento de dados é necessário para a satisfação de interesses legítimos do 
responsável do tratamento de dados ou de terceiro, sempre que sobre os ditos 
interesses não prevaleçam os interesses dos direitos e liberdades fundamentais do 
titular dos dados que requer a proteção dos dados pessoais, em particular quando 
o titular dos dados é uma criança. 

 

Data Protection Officer (DPO) ou Encarregado de Proteção de Dados do Cecabank 

O DPO do Cecabank, SA- Sucursal em Portugal poderá ser contactado diretamente através 
do seguinte endereço de correio electrónico: arco@cecabank.es 

 

Direitos relativos à utilização de dados pessoais 

Se desejar, poderá exercer os direitos previstos na legislação relativos ao tratamento de 
dados pessoais. Em concreto, referimo-nos aos direitos de acesso (informação sobre os 
dados pessoais que o Cecabank trata sobre si), retificação (retificação dos dados 
previamente fornecidos) e apagamento dos dados (eliminação, sempre que isso seja 
possível do ponto de vista legal, dos dados mantidos pelo Cecabank). 
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Nalguns casos, também poderá solicitar a limitação ou oposição ao tratamento dos seus 
dados pessoais (relativamente à finalidade para os quais estão a ser tratados), solicitar a 
portabilidade dos seus dados (envio dos mesmos para outra entidade), assim como não 
estar sujeito a decisões individuais automatizadas (não sendo objeto de uma decisão 
baseada apenas num processamento automatizado, incluindo a elaboração de perfis, que 
produzam efeitos legais ou que tenham um efeito significativo semelhante). 

Caso não esteja de acordo com os nossos procedimentos relacionados com o tratamento 
de dados pessoais, poderá sempre entrar em contacto connosco para apresentar qualquer 
reclamação ou sugestão ou poderá, se preferir, reclamar perante uma autoridade de 
controlo em matéria de proteção de dados competente para o efeito nos termos legais. 
No caso de Portugal, a autoridade de controlo competente é a Comissão Nacional de 
Proteção de Dados (CNPD): www.cnpd.pt. 

O exercício dos seus direitos pode ser feito através do envio de uma solicitação por escrito 
para o endereço electrónico arco@cecabank.es anexando à mesma uma cópia do seu 
documento de identificação ou submetendo-se a meios alternativos de identificação 
disponibilizados pelo Cecabank. 

Anexamos os formulários para o exercício dos seus direitos: 

• Formulário de direito de acesso 
• Formulário de direito de oposição 
• Formulário de direito a não ser objeto de decisões individuais automatizadas 
• Formulário de direito à portabilidade dos dados 
• Formulário de direito de retificação  
• Formulário de direito de exclusão 

 

Conservação dos dados pessoais 

Os seus dados pessoais serão conservados durante a validade do acordo. Uma vez 
finalizado o contrato, o Cecabank manterá os seus dados pessoais bloqueados durante os 
prazos legais das ações e, em geral, durante os 7 anos exigidos pela legislação de 
Prevenção e Combate ao Branqueamento de Capitais e Financiamento ao Terrorismo 
(PCBCFT). Uma vez decorrido o prazo legal, e a menos que se imponha outro prazo legal 
ou interesse legítimo da Cecabank na sua conservação, os seus dados serão destruídos.  

 

https://www.cecabank.es/wp-content/uploads/prev/2018/09/formulario-derecho-de-acceso.pdf
https://www.cecabank.es/wp-content/uploads/prev/2018/09/formulario-derecho-de-oposicion.pdf
https://www.cecabank.es/wp-content/uploads/prev/2018/09/formulario-derecho-de-oposicion-decisiones-automatizadas.pdf
https://www.cecabank.es/wp-content/uploads/prev/2018/09/formulario-derecho-de-portabilidad.pdf
https://www.cecabank.es/wp-content/uploads/prev/2018/09/formulario-derecho-de-rectificacion.pdf
https://www.cecabank.es/wp-content/uploads/prev/2018/09/formulario-derecho-de-supresion.pdf


 
 

4 
 

Comunicação dos dados pessoais 

O Cecabank não poderá ceder os seus dados pessoais a terceiros, salvo na situação em 
que seja obrigado por lei ou porque existe um acordo prévio a esse respeito que o 
permite. 

Consequentemente, o Cecabank só partilhará os dados com outras instituições financeiras 
(membros ou não membros) quando tal for necessário no âmbito da prestação dos 
serviços e sempre em conformidade com as obrigações regulamentares e contratuais que 
possam ser aplicáveis. 

Os dados também podem ser fornecidos às autoridades de supervisão ou administrativas, 
se forem por estas solicitados. 

O Cecabank não realiza, sem a adopção prévia das medidas adequadas, transferências 
internacionais de dados para países que não tenham medidas de segurança equivalentes 
às impostas pela regulamentação europeia. 
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