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Caro(a) cliente,

Esta Política de Privacidade dá-lhe uma vista geral dos dados pessoais sobre si 
que são recolhidos, processados e transferidos quando usa o serviço gratuito de 
registo e início de sessão da OneLog AG (doravante designado por “OneLog” ou 
“nós”).	Também	fica	a	saber	quais	os	direitos	que	tem	em	conformidade	com	a	
proteção de dados e como os pode exercer.

Ao utilizar a OneLog, declara que concorda com o processamento dos seus dados 
pessoais, assim como dos dados não pessoais referidos nesta Política de Privaci-
dade e aceita a presente Política de Privacidade. 

Tenha em consideração que todas as empresas que implementaram a OneLog 
(doravante designadas por “empresas afiliadas”), têm Políticas de Privacidade 
próprias	que	definem	o	respetivo	processamento	dos	dados	pessoais	especí-
ficos	de	cada	empresa.	A	utilização	dos	sites	e	das	aplicações	móveis	(doravante	
designados por “ofertas digitais”) das empresas que usam a OneLog está, por isso, 
sujeita – para além da presente Política de Privacidade – às Políticas de Priva-
cidade	específicas	de	cada	uma	das	empresas,	que	são	mencionadas	durante	
a primeira utilização das ofertas digitais da empresa correspondente. Em caso 
de	conflito	entre	a	presente	Política	de	Privacidade	e	a	Política	de	Privacidade	
específica	da	empresa,	aplica-se	esta	última.

Leia regularmente a presente Política de Privacidade para se manter sempre a 
par da forma como a OneLog utiliza os seus dados pessoais e para compreender 
os seus direitos.
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1. O que é a OneLog?

A	OneLog	permite-lhe	iniciar	sessão,	após	um	registo	único	e	autenticação	
através da OneLog, em todas as ofertas digitais que tenha implementado a 
OneLog, sem que sejam necessários outros processos de autenticação.

2. Quem está por detrás da OneLog?

A OneLog AG é uma Joint Venture (doravante designada por “JV”) da Ringier AG 
(Sobre nós - Quem somos e como nos contactar | Ringier) e da TX Group AG (TX 
Group - tx.group). A empresa conjunta OneLog foi fundada para desenvolver e 
operar	uma	solução	de	início	de	sessão	único	para	a	Aliança	Digital	Suíça.

3. Quem é responsável pelo processamento dos dados? 

O responsável é a OneLog AG, 
c/o Ringier AG, Dufourstrasse 23, 8008 Zürich, Suíça.

Na medida em que o Regulamento Geral sobre a Proteção de Dados (RGPD da 
UE) se aplica ao nosso processamento de dados, o nosso representante da UE é a: 

DSM Avocat à la Cour 
Renaud LE SQUEREN 
L-2146 Luxembourg,Luxemburgo 
B.P. 2648 | L-1026 Luxembourg, Luxemburgo 
eu-representative-onelog@dsm.legal

4. Como pode contactar-nos?

Tem várias opções para nos contactar:

Se tiver uma questão relacionada com a proteção de dados, pode enviar-
-nos um e-mail ou uma carta à pessoa responsável pela proteção de dados da 
OneLog AG:	

Endereço de e-mail
datenschutz@onelog.ch

https://www.ringier.com/about-us/
https://tx.group/en/about-us
https://tx.group/en/about-us
mailto:eu-representative-onelog@dsm.legal
mailto:datenschutz@onelog.ch
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Endereço postal
OneLog AG 
c/o Ringier AG 
Proteção de dados 
Dufourstrasse 23 
8008 Zürich, Suíça

Se tiver alguma questão relacionada com a sua conta de utilizador OneLog, pode 
contactar-nos via e-mail ou através do formulário de contacto:

Endereço de e-mail
support@onelog.ch

Formulário de contacto
https://consent.onelog.ch/support

Para utilizar o formulário de contacto, deve introduzir o seu nome, apelido, 
endereço de e-mail e a sua mensagem para processar o seu pedido. O forneci-
mento de outros dados é voluntário.

5. Quais são os dados que são processados quando 
utiliza a OneLog?

Por norma, há duas categorias de dados que são processados quando utiliza a 
OneLog: Por um lado, dados pessoais	(número	5.1)	e,	por	outro	lado,	dados não 
pessoais	(número	5.2).

5.1 O que são dados pessoais e o que significa «processar»?

Os dados pessoais são informações que se referem a si e que declaram algo 
sobre si. Aqui incluem-se, por exemplo, o seu nome próprio e apelido, endereço 
postal,	endereço	de	e-mail,	data	de	nascimento,	número	de	telefone	e	dados	
semelhantes.

As informações que não podem ser associadas à sua pessoa e, por isso, à sua 
identidade não são dados pessoais. São anónimas.

O processamento abrange qualquer manipulação dos seus dados pessoais. 
Isto engloba, entre outros, a recolha, compilação, anonimização, armazena-
mento, gestão, utilização, transmissão, divulgação ou eliminação dos seus dados 
pessoais.

mailto:support@onelog.ch
https://consent.onelog.ch/?lang=pt#/support
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5.1.1 Como e com que base jurídica processamos os seus dados pessoais?

A	sua	confiança	na	nossa	capacidade	de	proteger	os	seus	dados	pessoais	e,	
consequentemente, a sua personalidade é importante para nós. Por isso, gosta-
ríamos que soubesse o seguinte.

Respeitamos os princípios impostos pelas leis relativas à proteção de dados da 
Suíça	e	–	se	aplicável	–	da	União	Europeia.	Isso	significa	que	somos	transparentes	
relativamente	aos	dados	pessoais	que	processamos	e	à	sua	finalidade.	Apenas	
processamos dados pessoais que tenhamos obtido legalmente e, nos casos em 
que precisemos, se tivermos uma base jurídica que nos permita processá-los. 
Uma base jurídica pode ser um contrato, o seu consentimento, uma lei ou um 
interesse	público	que	nos	permita	o	processamento	ou	um	interesse	legítimo	da	
nossa parte.

Em cada processamento de dados, damos-lhe informações relativamente ao que 
fazemos com os seus dados pessoais. Quando já não precisarmos dos seus dados 
pessoais e também já não tivermos a obrigação legal de os guardar ou se já não 
pretender que os mantenhamos ou processaremos, iremos deixar de o fazer.

No	número	11,	pode	saber	mais	sobre	os	direitos	que	tem	relativamente	aos	seus	
dados pessoais e como os pode exercer.

5.1.2 Que dados pessoais são processados durante a utilização da OneLog e 
com que objetivo? 

Quando utiliza a OneLog, a OneLog AG e as empresas associadas processam os 
seus dados pessoais com os seguintes objetivos:

a) Registo na OneLog

Quando se regista na OneLog, recebe uma conta de utilizador válida para toda 
a	plataforma	(doravante	designada	por	«conta	de	utilizador	OneLog»).	Durante	o	
registo, são recolhidos, no máximo, os seguintes dados pessoais:

• Título (sexo)
• Nome próprio
• Apelido
• Endereço de e-mail

Estes dados pessoais são processados com os seguintes objetivos:

• Cumprimento do contrato de utilização entre si e a OneLog AG
• Criação de uma conta de utilizador OneLog
• Verificação	das	autorizações	de	acesso	e	gestão	e	manutenção	da	conta	de	

utilizador OneLog
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• Disponibilização da OneLog e das ofertas digitais das empresas associadas

Tenha em consideração que algumas das empresas associadas ainda recolhem e 
processam outros dados pessoais, para poderem disponibilizar-lhe a sua oferta 
digital. Pode encontrar uma descrição mais detalhada dessas situações nas 
Políticas	de	Privacidade	específicas	de	cada	uma	das	empresas.

b) Estatísticas e análises da utilização das ofertas digitais

Para podermos analisar e avaliar melhor a utilização das nossas ofertas digitais, 
criamos estatísticas e análises para o efeito.

5.1.3 Outras opções de registo e início de sessão da OneLog

a) Registo/início de sessão com SwissID

Tem a opção de se registar ou iniciar sessão com a SwissID – um início de sessão 
único,	usado	em	toda	a	Suíça,	oferecido	pela	SwissSign	Group	AG	(doravante	
designada	por	“SwissSign”)	–	na	OneLog.	Se	o	fizer,	a	SwissSign	Group	AG	envia-
-nos os dados pessoais necessários para o registo ou início de sessão (título, 
nome próprio, apelido, endereço de e-mail).

A	OneLog	AG	não	tem	qualquer	influência	sobre	o	âmbito	dos	dados	recolhidos	
pela SwissSign quando utiliza a SwissID. Pode consultar mais informações sobre 
o	objetivo	e	o	âmbito	da	recolha,	bem	como	sobre	o	restante	processamento	e	
utilização dos seus dados junto da SwissSign Group AG, bem como sobre os seus 
direitos	e	opções	de	configuração	relativamente	à	proteção	dos	seus	dados	na	
Política de Privacidade da SwissSign Group AG: Proteção de dados | SwissID.

Tenha em consideração que algumas das empresas associadas recolhem e 
processam dados pessoais adicionais seus, para poderem disponibilizar-lhe a 
sua oferta digital. Pode encontrar uma descrição mais detalhada dessas situações 
nas	Políticas	de	Privacidade	específicas	de	cada	uma	das	empresas.

b) Registo/início de sessão através do Facebook (início de sessão através de 
redes sociais)

Tem a opção de se registar ou iniciar sessão na OneLog com a sua conta 
Facebook.	Se	o	fizer,	o	Facebook	envia-nos	os	dados	necessários	para	o	registo	
ou início de sessão (título [opcional], nome próprio, apelido, endereço de e-mail).

A	OneLog	AG	não	tem	qualquer	influência	sobre	o	âmbito	dos	dados	recolhidos	
pelo Facebook quando recorre ao início de sessão através do Facebook. Pode 
consultar	mais	informações	sobre	o	objetivo	e	o	âmbito	da	recolha,	bem	como	
sobre o restante processamento e utilização dos seus dados junto da Facebook, 
bem	como	sobre	os	seus	direitos	e	opções	de	configuração	relativamente	à	
proteção dos seus dados na Política de Privacidade do Facebook: Facebook. 

https://www.swissid.ch/en/datenschutz.html
https://pt-pt.facebook.com/policy.php
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Tenha em consideração que algumas das empresas associadas recolhem e 
processam dados pessoais adicionais seus, para poderem disponibilizar-lhe a 
sua oferta digital. Pode encontrar uma descrição mais detalhada dessas situações 
nas	Políticas	de	Privacidade	específicas	de	cada	uma	das	empresas.

c) Registo/início de sessão através da Google (início de sessão através de 
redes sociais)

Tem a opção de se registar ou iniciar sessão na OneLog com a sua conta Google. 
Se	o	fizer,	a	Google	Ireland	Limited,	Gordon	House,	Barrow	Street,	Dublin	4,	
Irlanda (doravante designada por “Google”) envia-nos os dados necessá-
rios para o registo ou início de sessão (título [opcional], nome próprio, apelido, 
endereço de e-mail).

A	OneLog	AG	não	tem	qualquer	influência	sobre	o	âmbito	dos	dados	recolhidos	
pela Google quando recorre ao início de sessão através da Google. Pode 
consultar	mais	informações	sobre	o	objetivo	e	o	âmbito	da	recolha,	bem	como	
sobre o restante processamento e utilização dos seus dados junto da Google, bem 
como	sobre	os	seus	direitos	e	opções	de	configuração	relativamente	à	proteção	
dos seus dados na Política de Privacidade da Google:  Política de privacidade – 
Política de privacidade e condições de utilização – Google.

Tenha em consideração que algumas das empresas associadas recolhem e 
processam dados pessoais adicionais seus, para poderem disponibilizar-lhe a 
sua oferta digital. Pode encontrar uma descrição mais detalhada dessas situações 
nas	Políticas	de	Privacidade	específicas	de	cada	uma	das	empresas.

d) Registo/início de sessão através do “Início de sessão com a Apple” (início de 
sessão através de redes sociais)

Tem a opção de se registar ou iniciar sessão na OneLog com a sua conta do ID 
Apple.	Se	o	fizer,	a	Apple	Inc.	One	Apple	Park	Way,	Cupertino,	CA,	95014,	EUA	
envia-nos os dados necessários para o registo ou início de sessão.

A	OneLog	AG	não	tem	qualquer	influência	sobre	o	âmbito	dos	dados	recolhidos	
pela Apple quando recorre ao início de sessão através da funcionalidade Início 
de sessão com a Apple. Pode consultar mais informações sobre o objetivo e o 
âmbito	da	recolha,	bem	como	sobre	o	restante	processamento	e	utilização	dos	
seus	dados	junto	da	Apple,	bem	como	sobre	os	seus	direitos	e	opções	de	confi-
guração relativamente à proteção dos seus dados na Política de Privacidade da 
Apple: Diretrizes de proteção de dados da Apple - Apple.

Tenha em consideração que algumas das empresas associadas recolhem e 
processam dados pessoais adicionais seus, para poderem disponibilizar-lhe a 
sua oferta digital. Pode encontrar uma descrição mais detalhada dessas situações 
nas	Políticas	de	Privacidade	específicas	de	cada	uma	das	empresas.

https://policies.google.com/privacy?hl=pt-PT&gl=ZZ
https://policies.google.com/privacy?hl=pt-PT&gl=ZZ
https://www.apple.com/pt/legal/privacy/pt/
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e) Início de sessão com WebAuthn

Tem a opção de iniciar voluntariamente sessão na OneLog através das mais 
variadas características do WebAuthn (por ex. Touch ID e Face ID da Apple).

Nestes casos, a OneLog não recebe quaisquer dados pessoais do respetivo 
fornecedor.	A	identificação	do	seu	dispositivo	é	realizada	com	base	em	dados	
encriptados e anonimizados. Pode encontrar mais informações sobre este tema 
junto dos fornecedores de software ou hardware correspondentes, como a 
Apple: Proteção	de	dados	-	Controlo	-	Apple	(CH).

5.2 Quais são os dados não pessoais que são processados 
aquando da utilização da OneLog? 

Dados não pessoais são informações que não podem ser associadas à sua 
pessoa e, por isso, à sua identidade. É por isso que esses dados são anónimos 
para nós.

Compilamos e processamos estes dados para que a OneLog possa estar em 
constante	evolução	e	se	consiga	adaptar	às	suas	necessidades,	identificar	tendên-
cias, criar estatísticas sobre a utilização da OneLog e avaliá-las.

6. Que tecnologias utilizamos e como é que as 
utilizamos?

Utilizamos as seguintes tecnologias:

6.1 Cookies

Utilizamos	cookies	no	site	da	OneLog.	Um	cookie	é	um	pequeno	ficheiro	de	texto	
que é guardado no seu dispositivo quando utiliza a OneLog.

Os cookies podem ser subdivididos em cookies de sessão e cookies permanentes.

• Os cookies de sessão podem ser utilizados para rastrear os sites que visita, 
assim como as opções por si utilizadas. Um cookie de sessão apenas é 
guardado	durante	a	sua	visita	à	Internet,	ou	seja,	durante	uma	única	sessão.	
Isto	significa	que	quando	fecha	o	seu	browser,	a	sessão	termina	e	o	cookie	é	
apagado.

• Os cookies permanentes podem ser utilizados, entre outros, para voltar a 
identificá-lo	numa	das	visitas	seguintes	e,	por	exemplo,	identificar	as	suas	
preferências de leitura. Um cookie permanente é guardado durante um 
período	de	tempo	mais	longo	do	que	uma	única	sessão.

https://www.apple.com/br/privacy/control/
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Além disso, os cookies podem ser divididos entre cookies funcionais e não funcio-
nais. A OneLog AG usa cookies funcionais e não funcionais no site da OneLog:

• Os cookies funcionais são necessários para assegurar a funcionalidade de 
sites ou serviços. 

• Os cookies não funcionais não são essenciais para a funcionalidade de sites. 
Este tipo de cookies é utilizado para recolher e analisar dados sobre a utili-
zação do site ou de aplicações móveis (preferências de língua, duração da 
sessão do utilizador, etc.).

Para	analisar	o	seu	comportamento	de	navegação,	definimos	os	seguintes	
serviços da Google na OneLog:

No site da OneLog utilizamos o Google Analytics, um serviço de análise da web 
da	Google	Inc.	(Google	Ireland	Limited,	Gordon	House,	Barrow	Street,	Dublin	4,	
Irlanda).	A	utilização	inclui	o	tipo	de	operação	“Universal	Analytics”.	Isto	permite-
-nos, quando o utilizador tiver sessão iniciada num serviço da Google, relacionar 
dados, sessões e interações através de vários aparelhos usando um User-ID 
anónimo e, assim, analisar as atividades de um utilizador através de vários 
dispositivos.	O	Google	Analytics	utiliza	cookies.	As	informações	geradas	pelos	
cookies sobre a sua utilização do nosso site são eventualmente transferidas para 
um servidor da Google nos EUA e aí armazenadas. Contudo, os endereços IP são 
previamente anonimizados através de uma anonimização de IP. O endereço IP 
anonimizado	transferido	pelo	seu	browser	no	âmbito	do	Google	Analytics	não	
é combinado com outros dados da Google. Em nosso nome, a Google usa estas 
informações para avaliar a sua utilização do nosso site, para compilar relatórios 
sobre as atividades do site e para apresentar serviços associados à utilização do 
site e à utilização da Internet. 

Pode encontrar informações mais detalhadas sobre as condições de utilização 
e a proteção de dados em: Página de download para o add-on do browser 
para	desativar	o	Google	Analytics. Além disso, pode impedir o armazenamento 
dos	cookies	através	de	uma	configuração	correspondente	no	software	do	seu	
browser.

Além disso, utilizamos o Google Tag Manager para integrar e gerir os serviços de 
análise e marketing da Google no nosso website. O Google Tag Manager é uma 
solução que nos permite gerir as tags das páginas web através de uma interface. 
A ferramenta em si, que implementa as tags, é um domínio sem cookies e não 
recolhe quaisquer dados pessoais. Contudo, a ferramenta desencadeia outras 
etiquetas, as quais, por sua vez, podem recolher dados. O próprio Google Tag 
Manager, por outro lado, não acede a estes dados. Se tiver sido efetuada uma 
desativação a nível de domínio ou de cookie, esta permanece em vigor para 
todas as etiquetas de rastreio implementadas com o Google Tag Manager. 

Para mais informações relacionadas com o Google Tag Manager, ver as Normas 
de Utilização do Google Tag Manager.

https://tools.google.com/dlpage/gaoptout/?hl=pt-BR
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout/?hl=pt-BR
https://marketingplatform.google.com/intl/de/about/analytics/tag-manager/use-policy/
https://marketingplatform.google.com/intl/de/about/analytics/tag-manager/use-policy/
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Usamos o reCaptcha no nosso website. O reCapcha é um acrónimo de “comple-
tely	automated	public	Turing	test	to	tell	computers	and	humans	apart”	(teste	
de	turing	público	completamente	automatizado	para	distinguir	computadores	
e seres humanos). Um teste concebido para distinguir humanos de máquinas/
programas	robô,	chamados	“bots”.	O	reCAPTCHA	é	um	serviço	que	tenta	distin-
guir se uma determinada ação na Internet é realizada por um humano ou por 
um	programa	de	computador.	O	reCAPTCHA	é	utilizado	como	double	opt-in	no	
registo do boletim informativo.

Mais informações sobre o processamento de dados e informações acerca da 
proteção	de	dados	por	reCAPTCHA	podem	ser	encontradas	em:		Política de 
privacidade – Política de privacidade e condições de utilização – Google.

Além disso, usamos o serviço Sentry	(Sentry,	1501	Mariposa	St	#408,	San	
Francisco,	CA	94107,	EUA)	para	melhorar	a	estabilidade	técnica	do	nosso	serviço,	
monitorizando	a	estabilidade	do	sistema	e	identificando	erros	de	código.	A	
Sentry	serve	apenas	estes	propósitos	e	não	avalia	dados	para	fins	publicitários.	
Os dados de utilizador, tais como detalhes do dispositivo ou a hora do erro, são 
recolhidos anonimamente e não são utilizados de forma personalizada, sendo 
posteriormente apagados. 

Para	mais	informações,	consulte	a	política	de	privacidade	da	Sentry:	Software de 
monitorização	e	seguimento	de	erros	de	aplicação	|	Sentry.

Pode controlar e/ou apagar os cookies a qualquer altura através do link de 
desativação	opcional	acima	mencionado.	A	maioria	dos	browsers	está	confi-
gurada para aceitar automaticamente determinados cookies. Contudo, tem 
a	possibilidade	de	configurar	o	seu	browser	de	modo	a	rejeitar,	por	regra,	os	
cookies,	selecionando	nas	configurações	do	seu	browser	“não	aceitar	cookies”	
ou para receber uma solicitação antes da aceitação de um cookie de um site por 
si visitado. Também tem a opção de apagar os cookies do seu computador ou 
dispositivo móvel através da função correspondente no seu browser. Tenha em 
mente que tem de desativar ou apagar os cookies em todos os seus dispositivos. 
Importa recordar que a eliminação de cookies no browser resulta também na 
eliminação do cookie de desativação opcional. Ou seja, se pretender continuar 
a ter um cookie de desativação opcional ativado e todos os cookies apagados, 
o cookie de desativação opcional tem de voltar a ser ativado na próxima visita 
do	presente	site.	Caso	contrário,	será	identificado	como	novo	utilizador	e	todos	
os seus dados são novamente recolhidos. Tenha também em mente que tem de 
desativar os cookies em todos os seus dispositivos. Se escolher uma das opções 
descritas, é possível que não possa usufruir na totalidade de todas as opções do 
site.

https://policies.google.com/privacy?hl=pt-PT&tid=331619497951
https://policies.google.com/privacy?hl=pt-PT&tid=331619497951
https://sentry.io/privacy/
https://sentry.io/privacy/
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Pode informar-se sobre esta opção para os navegadores mais utilizados através 
dos seguintes links:

Explorer 
Firefox 
Google Chrome 
Safari

6.2 Ficheiros de registo   

Ao utilizar a OneLog, os servidores web registam dados de utilização – conhe-
cidos	como	ficheiros	de	registo.	Os	ficheiros	de	registo	fornecem	informações	
sobre o seu endereço IP, o sistema operativo utilizado, as páginas que visitou, as 
interações	nas	páginas,	a	versão	e	definições	do	seu	browser,	a	data	e	a	hora.	
Esta informação é tecnicamente necessária para lhe fornecer corretamente o 
conteúdo	do	website	solicitado,	garantir	a	segurança	do	sistema	e	a	prevenção	
de abusos.

Estes dados são armazenados separadamente de quaisquer outros dados que 
possa ter fornecido.

7. Como e quando é que os seus dados são partilhados? 

Ao	registar-se	pela	primeira	vez	num	produto	de	uma	das	companias	afiliadas,	os	
seus dados pessoais são partilhados com a empresa em causa e processados de 
acordo	com	os	objetivos	acima	mencionados	(número	5.1.2).

Além disso, os seus dados pessoais podem ser transferidos para terceiros fora 
da OneLog AG, para executar, em nome da OneLog AG, serviços técnicos ou 
organizativos dos que necessitamos para o cumprimento dos objetivos acima 
mencionados ou da atividade geral da empresa. Nós vinculamos contratual-
mente estes prestadores de serviços a tratar os seus dados pessoais exclusiva-
mente	no	âmbito	do	nosso	contrato,	e	de	acordo	com	as	nossas	especificações,	e	
a garantir a proteção dos seus dados pessoais através de medidas de segurança 
adequadas de natureza técnica ou organizativa.

Divulgamos os seus dados às seguintes categorias de destinatários: 

• Companias	afiliadas
• Fornecedor de serviços de TI
• Parceiro	anfitrião
• Prestadores de serviços, a quem subcontratámos certos serviços de apoio, 

tais como trabalhos de tradução ou revisão de documentos

https://support.microsoft.com/pt-pt/windows/eliminar-e-gerir-cookies-168dab11-0753-043d-7c16-ede5947fc64d#ie=ie-11
https://support.mozilla.org/en-US/kb/cookies-information-websites-store-on-your-computer
https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=pt
https://support.apple.com/pt-pt/guide/safari/sfri11471/mac
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• Terceiros, contratados com o seu consentimento prévio como parte dos 
serviços que prestamos aos nossos clientes, por exemplo outros escritórios de 
advogados ou outros serviços de consultoria

• Eventualmente autoridades e tribunais

Não será realizada qualquer outra transferência, transmissão ou venda dos seus 
dados pessoais para fora da OneLog AG, exceto se tal for necessário para a 
execução do contrato que celebrou com a OneLog AG ou se tiver explicitado o 
seu consentimento.

Reservamo-nos o direito de divulgar os dados pessoais, se a lei o obrigar, por 
exemplo, a uma autoridade de aplicação da lei ou para investigar e reprimir 
atividades ilegais.

8. Os seus dados são transferidos para o estrangeiro?

Se transferirmos os seus dados pessoais para terceiros no estrangeiro, ou seja, 
para fora da Suíça ou do Espaço Económico Europeu (EEE), estes são obrigados 
a respeitar a proteção de dados na mesma medida em que nós o fazemos. Se 
a proteção de dados no país em questão não tiver um nível adequado, iremos 
assegurar que a proteção dos seus dados pessoais tenha um nível adequado.  
Asseguramos isto em particular através das chamadas cláusulas padrão de 
proteção de dados da Comissão Europeia com as empresas em causa, e/ou pela 
existência de Regras Corporativas Vinculativas (BCR) reconhecidas por uma 
autoridade europeia de proteção de dados nas empresas em causa, bem como 
outras garantias, quando aplicável. Quando tal não for possível, baseamos a 
transferência de dados no seu consentimento expresso ou na necessidade da 
transferência para a execução do contrato.

9. Como são protegidos os seus dados? 

A OneLog AG administra redes de dados seguras, que estão conforme os 
padrões técnicos aplicáveis. São adotadas medidas técnicas e organizativas 
adequadas para proteger de forma consciente os seus dados contra perda, 
destruição, adulteração, manipulação ou outro acesso não autorizado.

Apesar de a OneLog AG aplicar todos os meios necessários para evitar a divul-
gação dos dados como resultado de erros durante a sua transmissão e/ou de um 
acesso não autorizado por terceiros, não pode assumir qualquer responsabili-
dade por esses eventos indesejados.
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10. Os seus dados são armazenados por quanto tempo? 

Só processaremos e armazenaremos os seus dados pessoais durante o período 
de tempo necessário para atingir o objetivo para o qual foram recolhidos ou 
conforme exigido por leis ou regulamentos a que estamos sujeitos. Se já não se 
aplicar	a	finalidade	do	armazenamento	ou	se	expirar	um	período	de	retenção	
prescrito, os seus dados serão rotineiramente bloqueados ou apagados de 
acordo com as disposições legais.

11. Quais são os seus direitos relacionados com os seus 
dados pessoais?

Tem	o	direito	de	definir	o	que	sucede	aos	seus	dados	pessoais	e	de	saber,	a	
qualquer momento, o que está a acontecer aos seus dados pessoais. 

Para	verificar	a	sua	identidade,	envie	o	pedido	diretamente	por	e-mail	a	partir	da	
sua conta de utilizador OneLog ou anexe uma cópia da prova de identidade para 
pedidos escritos.

Se tiver alguma questão relacionada com os dados adicionalmente recolhidos 
pelas	empresas	associadas,	consulte	a	Política	de	Privacidade	específica	da	
empresa correspondente. 

Se tiver quaisquer perguntas relacionadas com as nossas práticas de proteção de 
dados ou se desejar informações ou quiser exercer os seus direitos, queira contac-
tar-nos	em	qualquer	altura,	utilizando	os	dados	de	contacto	fornecidos	no	número	
4 da presente política de privacidade. Se necessário, reservamo-nos o direito de 
solicitar	a	sua	identificação	de	forma	apropriada	para	processar	os	pedidos.

A lei de proteção de dados atribui-lhe os seguintes direitos:

11.1 Direito de informação

Tem o direito de nos pedir informações se e quais os seus dados pessoais que 
processamos.

11.2 Direito de retificação dos seus dados pessoais

Tem o direito de solicitar a correção dos seus dados pessoais incorretos e, se 
necessário, a conclusão de dados pessoais incompletos nos nossos sistemas.
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11.3 Direito de eliminação dos seus dados pessoais

Tem o direito de solicitar que os seus dados pessoais sejam apagados, por 
exemplo,	se	os	dados	já	não	forem	necessários	para	os	fins	explícitos.	No	entanto,	
se formos obrigados a conservar os seus dados pessoais devido a obriga-
ções legais ou contratuais de conservação, só podemos, portanto, restringir ou 
bloquear os seus dados pessoais nestes casos, na medida do necessário.

11.4 Direito de limitação do processamento dos seu dados pessoais

Tem o direito de solicitar que limitemos o processamento dos seus dados 
pessoais.

11.5 Direito à portabilidade dos dados

Tem o direito de receber os seus dados pessoais, que processamos automatica-
mente com base no seu consentimento ou para o cumprimento de um contrato, 
num formato estruturado, comum e legível por máquina, ou de solicitar a trans-
ferência destes dados a terceiros. Se solicitar a transferência direta dos dados 
para outro controlador, isto só será feito na medida em que tal seja tecnicamente 
viável.

11.6 Direito de objeção

Tem o direito de se opor ao processamento dos seus dados pessoais em qualquer 
altura, de acordo com os requisitos legais. Em particular, tem o direito de se opor 
ao processamento dos seus dados pessoais para efeitos de marketing direto.

11.7 Revogação do consentimento

Em todas as situações em que tenhamos um consentimento para tratar os seus 
dados pessoais, tem o direito de se opor a qualquer momento ao seu consenti-
mento. Se o processamento dos dados pessoais servir efeitos de marketing e de 
comercialização, tem o direito de se opor ao consentimento de processamento 
para esses efeitos no geral ou para determinados serviços.

11.8 Direito de apresentar reclamação

Tem	o	direito	de	notificar	a	autoridade	de	controlo	responsável	ou	de	apresentar	
uma reclamação se considerar que o processamento dos seus dados pessoais 
não está em conformidade com a lei de proteção de dados. Pode fazê-lo junto 
da autoridade de controlo no país onde reside ou trabalha ou no país onde a 
alegada violação de dados pessoais ocorreu.
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12. Alterações da política de privacidade

A OneLog AG adapta constantemente esta Política de Privacidade às necessi-
dades novas e em constante mutação. A redação nova correspondente é disponi-
bilizada no local adequado.

Aplica-se a Política de Privacidade atual publicada por nós.

Versão 2.4 
Maio 2023
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