
Política de Privacidade e Cookies 

 

Caro(a) Utilizador(a)  

A presente Política de Utilização de Cookies estabelece as regras de acesso e utilização de 

Cookies do presente website (“Sociedade Central de Cervejas”). Sugerimos que leia a nossa 

Política de Privacidade e Cookies, acerca das regras de conduta da SCC — Sociedade Central de 

Cervejas e Bebidas, SA, sociedade comercial com o número único de pessoa coletiva e de 

matrícula na Conservatória do Registo Comercial de Vila Franca de Xira, 511147236, com sede 

na Estrada da Alfarrobeira, 2625-244 Vialonga (doravante, “SCC”), relativamente ao 

tratamento de dados pessoais que nos sejam disponibilizados. 

1. Geral 

A SCC controla o processamento de todos os dados pessoais recolhidos através deste Website. 

A SCC respeita a privacidade dos utilizadores e cumpre as disposições da legislação portuguesa 

relativa ao processamento de dados pessoais patentes nos requisitos da Comissão Nacional de 

Proteção Dados("CNPD"). 

Esta Política de Privacidade e Cookies fornece informação relativa ao processamento de dados 

pessoais recolhidos através do Website, assim como aos direitos de acesso e correção dos 

mesmos. 

Esta Política poderá ser alterada no futuro. Tais alterações terão efeito imediato, após a 

publicação online da mesma, recomendando-se aos utilizadores do Website ler a Política com 

regularidade de modo a manterem-se informados acerca de possíveis alterações. 

2. Dados Pessoais 

A SCC processa os dados pessoais recolhidos através do Website. São recolhidas as seguintes 

categorias de dados pessoais cujos dados estão registados na CNPD: 

 nome e apelido 

 morada e cód. postal 

 distrito e localidade 

 sexo e data de nascimento  

 telemóvel e e-mail 

3. Fins da Utilização 

A SCC utiliza os dados pessoais recolhidos com os seguintes fins: 

 oferecer e personalizar serviços tal como apresentados no Website  

 oferecer passatempos online tal como apresentados no Website  

 melhorar os nossos serviços através de comunicação mais direcionada 

 responder a perguntas  



 enviar informação relativa a atividades comerciais atuais ou futuras da SCC. Como 

exigido por lei, a SCC obtém a respectiva autorização do utilizador para o envio de tal 

informação no momento do seu registo, podendo ser revogada online a qualquer 

momento. 

4. Destinatários 

A SCC poderá transferir os dados pessoais recolhidos para as empresas do seu grupo. A SCC 

poderá ainda fornecer ditos dados pessoais a terceiros, que os processarão de acordo com as 

instruções da SCC e sob a responsabilidade da SCC para acções pontuais. Na eventualidade da 

SCC vender todos ou alguns dos ativos ou ações da empresa a terceiros, os dados pessoais 

recolhidos poderão ser enviados a referido terceiro. A SCC nunca fornecerá os dados pessoais 

a outros terceiros, a menos que a tal seja legalmente obrigada. 

5. Cookies 

Este Website utiliza "cookies". Cookies são pequenos ficheiros de texto guardados pelo 

Website no computador dos utilizadores. O Website utiliza cookies para reconhecer os 

utilizadores quando da sua visita. Esta utilização permite à SCC melhorar a facilidade de 

utilização do Website e adequá-lo às necessidades dos seus utilizadores. Os cookies do 

Website armazenados no computador dos utilizadores permanecem válidos durante um 

período de tempo ilimitado após a primeira visita dos utilizadores ao Website. 

O navegador da Internet pode ser configurado para a notificação da gravação de um cookie no 

computador. É ainda possível definir a não aceitação de cookies deste Website. No entanto, a 

não aceitação de cookies deste Website limitará o acesso e utilização de determinadas 

funcionalidades do mesmo. 

6. Segurança e Período de Retenção 

A transferência, armazenamento e processamento dos dados pessoais recolhidos através 

deste Website são protegidos através de uma Ligação Segura (SSL) e guardados no DataCenter 

da SCC, que obedece a toda a legislação de segurança em termos técnicos de equipamento e 

software. O período de retenção dos dados de consumidores registados mantém-se activo 

desde que autorizada pelo utilizador a comunicação regular da marca.  

7. Acesso, Correção e Remoção 

Os utilizadores poderão obter a qualquer altura junto da SCC acesso aos dados pessoais 

recolhidos sobre si por e-mail, bem como,  a sua correção ou eliminação dos seus dados 

pessoais. Os pedidos de acesso, correção ou remoção de dados pessoais deverão ser enviados 

para scc@centralcervejas.pt, com indicação do nome e morada postal. 
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