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CONDIÇÕES GERAIS  

" SMART NEWS " 

 

O que é a Smart News? 

A Smart News é uma Newsletter enviada mensalmente - designada como ação de publicidade 

- que permite aos Subscritores acederem a informação exclusiva como por exemplo 

Passatempos, Campanhas de Comunicação e Promoção de produtos da marca LG, Conteúdos 

de Vídeo e Imagem, acesso a produtos em destaque da LG bem como a  outro tipo de 

novidades. 

A subscrição da Newsletter Smart News, que não dispensa a leitura atenta do presente 

documento, deve ser efetuada através do preenchimento do formulário disponibilizado pela 

LG ELETRONICS PORTUGAL no website - www.lgsmartnews.com. 

 

1. Responsav́el pelo Tratamento de Dados Pessoais 

A LG ELECTRONICS PORTUGAL e ́a entidade responsav́el pela recolha e tratamento dos dados 

pessoais. 

 

2. Finalidade do Tratamento de Dados Pessoais 

A recolha e tratamento dos dados pessoais pela LG Electronics Portugal, S.A. que lhe serão 

solicitados aquando do preenchimento do formulário/ato de subscrição é efetuada no âmbito 

das seguintes finalidades: 

(i) Envio, após solicitação expressa do utilizador de Smart News para o endereço de 

e-mail disponibilizado. 

(ii) Envio, após solicitação expressa do utilizador, de comunicação promocional em 

formato SMS/Mensagem Privada na Aplicação do Whatsapp relacionada com 

temas dentro do âmbito da Smart News através do número de telemóvel 

disponibilizado. 

(iii) Agendamento de entrega de Ofertas, resultante da participação em Passatempos 

e/ou Campanhas, através do e-mail e/ou número de telemóvel disponibilizados. 

Caso o utilizador dê o seu consentimento expresso para tratamento dos seus dados pessoais 

(consentimento esse que podera,́ a qualquer momento, ser retirado – ver ponto 4 abaixo), a 

LG Electronics Portugal, S.A. compromete-se a assegurar o tratamento dos dados pessoais na 

medida e pelo tempo necessaŕio à prossecucã̧o das suas finalidades, conforme mencionado no 

ponto 3. 

http://www.lgsmartnews.com/
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Em face do exposto, a LG Electronics Portugal, S.A. esclarece que não solicita dados pessoais 

referentes a conviccõ̧es filosóficas ou polit́icas, filiacã̧o partidaŕia ou sindical, fé religiosa, vida 

privada e origem racial ou étnica, bem como o tratamento de dados relativos à saúde e à vida 

sexual, incluindo os dados genéticos. 

Assim, e caso sejam transmitidos pelo utilizador à LG Electronics Portugal, S.A., em formulaŕios 

de campos de texto aberto, dados pessoais que não os expressamente solicitados, esta não 

procederá ao seu tratamento, eliminando-os de imediato.  

 

3. Conservacã̧o dos Dados Pessoais 

Os dados pessoais serão conservados pelo prazo de 2 (dois) anos após o momento de 

subscrição realizada.  

 

4. Direito de acesso, retificacã̧o, apagamento, limitacã̧o do tratamento e direito de 

portabilidade dos Dados Pessoais 

O utilizador tem o direito de retirar o seu consentimento a qualquer altura, bastando para tal 

que dirija essa solicitação à LG. Assegura-se ainda ao subscritor, o exercício dos direitos de 

acesso, retificacã̧o, eliminacã̧o, portabilidade, limitacã̧o e/ou oposicã̧o ao tratamento. 

Enquanto titular dos dados pessoais, o subscritor tem o direito de solicitar à LG Electronics 

Portugal, S.A. o apagamento dos seus dados, sem demora injustificada, e esta tem a obrigacã̧o 

de os apagar, sem demora injustificada, quando se aplique, designadamente, um dos seguintes 

motivos: 

a)  Os dados pessoais deixaram de ser necessaŕios para a finalidade que motivou a sua recolha 

ou tratamento; 

b)  Retirou o seu consentimento para o tratamento de dados; 

Para exercer qualquer dos referidos direitos deve dirigir -se, por escrito, à LG Electronics 

Portugal, S.A. através da morada da sede ou através do seguinte correio 

lgept.marketing@lge.com. 

Os seus pedidos serão tratados com especial cuidado de forma a que possa ser assegurada a 

eficaćia dos direitos do utilizador. Podera ́ ser solicitado ao utilizador prova da sua identidade 

de modo a assegurar que a partilha dos dados pessoais é apenas feita com o seu titular. 

Adicionalmente, o subscritor tem o direito de apresentar uma reclamacã̧o junto da Autoridade 

de Controlo Portuguesa para a Proteção de Dados, a Comissão Nacional de Protecã̧o de Dados. 
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5. Seguranca̧ no Tratamento de Dados Pessoais 

 

A LG Electronics Portugal, S.A. assume o compromisso de garantir a seguranca̧ e protecã̧o dos 

dados pessoais que nos envia através do website, tendo adotado as medidas adequadas 

necessaŕias para o efeito, nomeadamente: (i) restricõ̧es de entrada fiśica aos locais onde os 

servidores de armazenamento de dados pessoais se encontram localizados; (ii) firewalls, (iii) 

comunicacã̧o segura via protocolo https (onde implementado). 

Caso, por algum motivo, se verifique uma falha da seguranca̧ que provoque, de modo 

acidental ou ilićito, a destruicã̧o, a perda, a alteracã̧o, a divulgacã̧o ou o acesso, não 

autorizados aos dados pessoais, a LG Electronics Portugal, S.A. compromete-se, nos termos da 

legislacã̧o aplicav́el, a comunicar junto das autoridades competentes, sem demora injustificada 

e, sempre que possiv́el, até 72 (setenta e duas) horas após ter tido conhecimento de tal 

ocorrência. Adicionalmente, o LG Electronics Portugal, S.A. compromete-se a comunicar a 

falha dos dados pessoais ao respetivo titular dos seus dados, em conformidade com a 

legislacã̧o aplicav́el. 

 

6. Comunicacã̧o dos Dados Pessoais a Entidades Terceiras 

No âmbito da sua atividade, a LG Electronics Portugal, S.A. podera ́recorrer a terceiros para a 

prestacã̧o de determinados servico̧s (localizados dentro ou fora da União Europeia), o que 

podera ́ implicar, em algumas situacõ̧es, o acesso, por tais entidades, aos dados pessoais dos 

utilizadores. A LG Electronics Portugal, S.A. compromete-se a, nesse caso, adotar as medidas 

necessaŕias e adequadas, por forma a assegurar que as entidades que tenham acesso a tais 

dados pessoais ofereca̧m elevadas garantias a este niv́el, o que ficara ́devidamente consagrado 

e acautelado em contrato a celebrar, por escrito, entre a LG Electronics Portugal, S.A. e a(s) 

terceira(s) entidade(s). 

Com efeito, qualquer entidade subcontratada pela LG Electronics Portugal, S.A. tratara ́ os 

dados pessoais em nome desta, assumindo o compromisso de adoção de medidas técnicas e 

organizacionais necessaŕias à proteção de dados pessoais contra a destruicã̧o, acidental ou 

ilićita, a perda, a alteracã̧o, a difusão ou o acesso não autorizado ou contra qualquer outra 

forma de tratamento ilićito. 

 


