
POLÍTICA DE 
PRIVACIDADE 
(As palavras e expressões iniciadas por letra maiúscula 

que não estejam expressamente definidas na presente 

têm o significado que lhes é atribuído nos Termos de 

Uso disponíveis (consultar link: Termos de Uso) 

ÚLTIMA ACTUALIZAÇÃO: 27/02/2018 

 

1. RECOLHA E TRATAMENTO DE DADOS DO UTILIZADOR 

No âmbito da disponibilização do website alojado em www.wff.pt (“Site”) e do fornecimento 

das informações, recursos e serviços de conteúdos, incluindo newsletter, áreas de 

download, blogs e fóruns (em conjunto, os “Serviços”) aos seus utilizadores (“Utilizador”), 

a WFF – Wellness, Fitness & Fun, LDA, com o NIF 510580459,  pode requisitar ao 

Utilizador que disponibilize dados pessoais, isto é, informações fornecidas pelo Utilizador 

que permitam à WFF  identificá-lo e/ou contactá-lo (“Dados Pessoais”). Por regra, os 

Dados Pessoais são requisitados quando o Utilizador se regista no Website, se inscreve 

nos clubes de fitness explorados pela WFF (“Clube”), solicita o envio de newsletters, 

subscreve um determinado Serviço, adquire um produto ou serviço ou se inscreve numa 

actividade ou evento disponíveis no Site ou através dos Serviços. Os Dados Pessoais 

recolhidos e tratados consistem em informação relativa ao nome, data de nascimento, 

telefone, telemóvel, e-mail, morada, fotografia (recolhida apenas para efeitos de controlo 

dos acessos aos Clubes pelo Utilizador), informação bancária necessária para 

processamento de débito directo e dados do cartão de crédito (recolhidos apenas para 

efeitos de facturação) embora possam vir a ser recolhidos outros Dados Pessoais que 

possam ser necessários ou convenientes para o acesso a determinados Serviços do Site, 

para a inscrição do Utilizador num Clube ou para determinadas promoções ou campanhas 

comerciais. 

Desta forma, a entidade responsável pelo tratamento dos Dados Pessoais é a WFF, 

utilizando porém entidades terceiras, subcontratadas, para, em seu nome, proceder ao 

tratamento dos Dados Pessoais, em estrito cumprimento com o disposto na lei e na 

presente Política de Privacidade. 

http://www.wff.pt/


A WFF também recolhe e trata informação sobre o seu hardware e software, assim como 

informação sobre as páginas visitadas pelo Utilizador dentro do Site. Esta informação pode 

incluir: o seu tipo de browser, o nome de domínio, os tempos de acesso e as hiperligações 

através das quais o Utilizador acedeu ao Site (“Informação de Usabilidade”). Utilizamos 

esta informação apenas para melhorar a qualidade da sua visita ao nosso Site. 

A Informação de Usabilidade e os Dados Pessoais são designadas na presente Política de 

Privacidade por “Dados do Utilizador”. 

 

2. UTILIZAÇÃO E FINALIDADES DO TRATAMENTO DE DADOS DO 

UTILIZADOR 

A WFF utiliza os Dados do Utilizador com as seguintes finalidades: 

i. Gestão de contactos e facturação do Utilizador que se inscreva nos Clubes; 

ii. Inscrição do Utilizador nos Clubes explorados pela WFF; 

iii. Controlo de acessos do Utilizador aos Clubes explorados pela WFF; 

iv. Garantir que o Site vai ao encontro das necessidades do Utilizador, através do 

desenvolvimento e publicação de conteúdos o mais adaptado possível às 

solicitações e ao tipo de Utilizador, da melhoria das capacidades de pesquisa e 

funcionalidades do Site e da obtenção de informação agregada ou estatística 

relativamente ao perfil tipo do Utilizador; 

v. Prestação de Serviços, e outros serviços, tais como newsletters, inquéritos de 

opinião, ou outras informações ou produtos requisitados ou comprados pelo 

Utilizador; 

vi. Informar o Utilizador, que o tenha solicitado ou não o tenha recusado, de novos 

produtos e serviços disponibilizados no Site e/ou nos Clubes, ofertas e campanhas 

especiais, informações actualizadas sobre a actividade da WFF e, de um modo 

geral, para efeitos de marketing da WFF e dos seus Clubes; 

vii. Permitir o acesso a áreas restritas do Site, de acordo com termos previamente 

estabelecidos. 

A WFF pode combinar Informação de Usabilidade com informação demográfica anónima 

para efeitos de pesquisa, e podemos usar o resultado dessa combinação para fornecer 



conteúdos mais relevantes no Site. Em determinadas áreas restritas do Site, a WFF pode 

combinar Dados Pessoais com Informação de Usabilidade para fornecer ao Utilizador um 

conteúdo mais personalizado. 

Os Dados do Utilizador recolhidos pela WFF não são partilhados com terceiros sem o seu 

consentimento, com excepção das partilhas que constem da Política de Privacidade e 

relativamente às quais o Utilizador presta o seu consentimento pela aceitação da mesma. 

A WFF reserva-se o direito de transmitir quaisquer Dados do Utilizador, em caso de venda 

ou transmissão de parte ou da totalidade da sua empresa ou respectivos activos, entre 

entidades detidas pela ou relacionadas com a WFF e que explorem algum dos seus 

Clubes, e ainda para efeitos de cobrança de dívidas do Utilizador perante a WFF. 

Ocorrendo uma transmissão de Dados do Utilizador a terceiros, envidaremos esforços 

considerados razoáveis para que o transmissário utilize os Dados do Utilizador recolhidos 

de forma consentânea com a Política de Privacidade. 

 

3. ACESSO AOS DADOS PESSOAIS 

A WFF garante os meios que permitam o acesso, pelo Utilizador, aos seus Dados 

Pessoais. Caso pretenda aceder aos seus Dados Pessoais, deve entrar em contacto com 

a WFF nos termos aqui descritos, ou fazer o log-in no Site enquanto Utilizador registado. 

 

4. RECTIFICAÇÃO DOS DADOS PESSOAIS 

O Utilizador tem o direito de solicitar, a qualquer momento, a rectificação dos seus Dados 

Pessoais, seja através da respectiva Conta de Utilizador, seja, nomeadamente, nos termos 

da Política de Privacidade. 



 

5. SEGURANÇA DOS DADOS DO UTILIZADOR 

Para garantir a segurança dos Dados do Utilizador e a máxima confidencialidade, tratamos 

a informação que nos forneceu de forma absolutamente confidencial, de acordo com as 

nossas políticas e procedimentos internos de segurança e confidencialidade, bem como de 

acordo com os termos e condições legalmente previstos. 

 

6. UTILIZAÇÃO DE COOKIES 

Quando visitar o nosso Site, um pequeno ficheiro de texto (Cookie) é criado e gravado 

disco do seu computador. Este ficheiro, ao reconhecê-lo, vai permitir-lhe uma maior 

facilidade e rapidez no acesso ao Site, bem como a sua personalização de acordo com as 

suas preferências. 

A maioria dos browsers aceitam automaticamente estes ficheiros (Cookies), mas poderá 

apagá-los ou definir automaticamente o seu bloqueio. No menu "Ajuda/Help" do seu 

browser encontrará como efectuar essas configurações. No entanto, caso não permita o 

uso de cookies poderá haver algumas funcionalidades que não conseguirá utilizar. 

 

7. ALTERAÇÕES À POLÍTICA DE PRIVACIDADE 

A WFF reserva-se o direito de alterar a Política de Privacidade a todo o tempo. Em caso 

de modificação da Política de Privacidade, a data da última alteração, disponível no topo 

desta página, é também actualizada. Caso a alteração seja substancial, pode ainda ser 

colocado um aviso no Site. 



 

8. DIREITOS DE IMAGEM 

Sempre que o Utilizador participar num evento promovido pela WFF, nomeadamente 

festas, atividades desportivas ou quaisquer outros, incluindo “Open Days”, “Move Day”, “Fit 

Move Games”, “Move Parties”, entre outras atividades aqui não listadas, e sem prejuízo do 

direito à honra, intimidade e imagem própria, bem como à demais legislação aplicável a 

que a WFF está obrigada, o Utilizador concede à WFF autorização expressa e gratuita 

para a utilização, por esta, de acordo com os usos habituais em atividades de marketing, 

promoção e team building, das suas fotografias, imagens e som, assim como de qualquer 

outra, no caso de as mesmas constarem, posteriormente, em qualquer foto ou vídeo que a 

WFF possa vir a exibir nos seus meios de comunicação próprios, nomeadamente em 

páginas da Internet, páginas do Facebook e outras redes sociais, projetores e LCD’s 

instalados nos Clubs, newsletters, etc. Caso o utilizador assim o pretenda, e desde que tal 

não implique quaisquer custos financeiros para a WFF (nomeadamente o cancelamento de 

campanhas promocionais e/ou dos suportes existentes), a WFF obriga-se a retirar as 

imagens do utilizador dos seus meios de comunicação. 

Ocasionalmente poderão decorrer filmagens ou sessões fotográficas dentro dos Clubs, 

com objetivos promocionais ou outros, sendo afixado nos Clubes e nos espaços 

específicos onde tais sessões estejam a decorrer, avisos sobre a realização das mesmas. 

O Utilizador aceita que, dentro dos limites legais do seu direito à honra, intimidade e 

imagem própria, bem como à demais legislação aplicável, as imagens recolhidas nestas 

sessões poderão ser igualmente utilizadas para os aludidos fins promocionais. 

 

9. CONTACTO E DIREITO DE SAÍDA 

Caso pretenda (i) colocar questões/queixas relacionadas com a Política de Privacidade; (ii) 

rectificar os seus Dados Pessoais; (iii) deixar de receber correspondência comercial, 

incluindo emails, da WFF; ou (iv) retirar o seu consentimento para a partilha dos seus 

Dados Pessoais com terceiros, pode fazê-lo através do email wff.clube.braga@gmail.com 

mailto:wff.clube.braga@gmail.com


 

10. LEI E FORO APLICÁVEIS 

A Política de Privacidade, bem como a recolha, tratamento ou transmissão de Dados do 

Utilizador, são regidos pelas leis aplicáveis da República de Portugal. 

Quaisquer litígios decorrentes da validade, interpretação ou execução da Política de 

Privacidade, ou que estejam relacionados com a recolha, tratamento ou transmissão de 

Dados do Utilizador, devem ser submetidos em exclusivo à jurisdição dos tribunais 

judiciais da comarca relacionada, sem prejuízo das normas legais imperativas aplicáveis. 

 


