Informação básica relativa à proteção de dados pessoais
Responsável

WiZink Bank, S.A.U (WiZink)

Finalidades

Procedemos ao tratamento dos seus dados pessoais para as seguintes finalidades:
1 - Desenvolver a relação contratual que nos vincula a si.
2 - Melhorar esta relação, oferecendo-lhe produtos semelhantes aos contratados, incluindo seguros, que julgamos poderem ser do seu interesse. De forma a
que as ofertas apresentadas se adequem o mais possível às suas preferências e necessidades pessoais, necessitamos de elaborar um perfil comercial e de
transmitir os seus dados pessoais ao WiZink Mediador Operador de Banca Seguros Vinculado, S.A (sociedade integralmente detida pelo WiZink) em matéria de
oferta de seguros. Caso não pretenda que realizemos o referido tratamento dos seus dados, pode opor-se assinalando as caixas de seleção que se encontram no
final desta tabela.

Fundamentos

Fundamento 1: execução do presente contrato.
Fundamento 2: interesse legítimo do WiZink.

Destinatários

Com exceção da transmissão acima indicada ao WiZink Mediador para efeitos de apresentação de ofertas de seguros, os seus dados não serão
transmitidos a terceiros, salvo nos casos exigidos por lei ou em que a referida transmissão seja necessária para desenvolver a sua relação contratual connosco.

Direitos

Dispõe do direito de solicitar ao responsável pelo tratamento acesso aos dados pessoais que lhe digam respeito, bem como a sua retificação ou o seu
apagamento, e a limitação do tratamento, do direito de se opor ao tratamento, bem como do direito à portabilidade dos dados. Na secção intitulada “informação
adicional” poderá consultar todas as informações relevantes sobre os seus direitos e como exercê-los.

Informação
adicional

A informação constante desta tabela constitui um simples resumo da forma como procedemos ao tratamento dos seus dados. Poderá consultar mais informações
na cláusula 13 das Condições Gerais do Acordo de Utilização dos Cartões de Crédito WiZink ou no sítio www.wizink.pt
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