
 

INFORMAÇÃO AOS TITULARES DOS DADOS PESSOAIS 
Antes de concluir o preenchimento dos seus dados, gostaríamos de lhe dar algumas informações 
importantes em relação à utilização que fazemos dos seus dados pessoais. 

1. Para que que tratamos/utilizamos os seus dados pessoais? 
No momento do preenchimento deste formulário, solicitamos-lhe o nome, e-mail e telefone, com o 
objectivo deo contactarmos para marcação de uma sessão de personal training. A qualquer momento, 
poderá retirar a autorização para receber esta newsletter, através do e-mail dados@element-fitness.pt. 

2. Recebe comunicações informativas? 
Se nos autorizar poderemos enviar-lhe mensagens informativas, divulgação de eventos, ofertas e 
novidades. A qualquer momento, poderá retirar a autorização para receber estas comunicações, através 
do e-mail dados@element-fitness.pt. 

3. Quem é o responsável pelo tratamento dos seus dados pessoais? 
O responsável pelo tratamento dos seus dados pessoais varia consoante o Clube escolhido. 
SOLINCA LIGHT, S.A., com o NIPC 510773770, com sede no Lugar do Espido, Via Norte, 4470-177 Maia, no 
que se refere ao Ginásio Element Nações. 
E-FIT, UNIPESSOAL, LDA., com o NIPC 514 363 002, com sede no Lugar do Espido, Via Norte, Maia, no que 
se refere aos demais Ginásios Element. 
Caso necessite de entrar em contacto com algum dos responsáveis pelo tratamento, poderá fazê-lo 
através do e-mail dados@element-fitness.pt. 

4. A quem são fornecidos os seus dados pessoais? 
Os seus dados pessoais apenas são fornecidos às entidades cuja colaboração seja indispensável à 
prestação dos serviços que subscreva, como é o caso dos prestadores de serviços de marketing ou de 
informática, bem como às sociedades pertencentes ao Grupo SC Fitness, para efeitos de marketing 
(campanhas promocionais e comunicação a efetuar por aquelas entidades) associadas aos health clubs 
explorados por aquelas entidades. 

1. Como contactar o Data Protection Officer das sociedades? 
Caso necessite de entrar em contacto com o Data Protection Officer poderá fazê-lo através do e-mail 
dpo@scfitness.pt. 

2. Por quanto tempo são conservados os seus dados pessoais? 
Apenas conservaremos os seus dados pessoais pelo período de 2 anos no que se refere ao tratamento 
identificado no ponto 1 supra. Para efeitos de marketing e comunicação – ponto 2 supra – os seus dados 
pessoais serão conservados até que retire o seu consentimento para o efeito. 

3. Sabe quais são os seus direitos, enquanto titular de dados pessoais? 
Como titular de dados pessoais, poderá exercer, a qualquer altura, os seguintes direitos: direito de acesso, 
direito de retificação, direito de apagamento, direito de limitação do tratamento, direito de portabilidade 
e direito de oposição ao tratamento, mediante envio de e-mail para dados@element-fitness.pt.Caso 
necessite, poderá, ainda, apresentar reclamação junto da Comissão Nacional de Proteção de Dados 
(CNPD). 
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