ONLINE
CONSENTIMENTO
Para os efeitos previstos no artigo 13º do Regulamento
Geral

de

Proteção

de

Dados

(UE)

2016/679

do

Parlamento Europeu e do Conselho, de 27 de Abril 2016.

Declaro que, ao marcar a caixa de seleção com uma cruz, aceito a presente Política de Privacidade
da Quinta da Marinha – que li e concordo – e presto o meu consentimento para o tratamento
dos dados pessoais fornecidos, à sociedade QUINTA DA MARINHA – OITAVOS DUNES, S.A. e às
empresas pertencentes ao Grupo Quinta da Marinha.
Mais declaro que fui informado dos direitos de que sou titular, das informações legais obrigatórias
e de que os dados pessoais cujo tratamento autorizei poderão ser usados para fins de natureza
comercial, tudo nos termos constantes da Política de Privacidade supra mencionada.

CONSENT
For the purposes established in article 13 of the General
Data

Protection

Regulation

(EU)

2016/679

of

the

European Parliament and the Council, of 27 April 2016.

I declare that, by selecting the check box with a cross, I accept Quinta da Marinha Privacy Policy –
that I read and agree – and hereby provide my consent for the inherent personal data processing
by QUINTA DA MARINHA - OITAVOS DUNES, S.A. as well as by other companies belonging to the
Quinta da Marinha Group.
Moreover I declare that I was informed of the rights that I hold, the mandatory legal informations
and that the personal data which I have authorized for processing may be used for commercial
purposes, all under the terms of the aforementioned Privacy Policy.

FISICO
CONSENTIMENTO
Para os efeitos previstos no artigo 13º do Regulamento
Geral

de

Proteção

de

Dados

(UE)

2016/679

do

Parlamento Europeu e do Conselho, de 27 de Abril 2016.

Para os efeitos previstos no art. 13º do Regulamento Geral de Proteção de Dados (EU) 2016/679
do Parlamento Europeu e do Conselho de 27ABR (RGPD), declaro que, ao marcar a caixa de
seleção com uma cruz, aceito a presente Política de Privacidade da Quinta da Marinha – que me foi
fisicamente exibida, que li e concordo – e presto o meu consentimento para o inerente tratamento
de dados pessoais fornecidos, à sociedade QUINTA DA MARINHA - OITAVOS DUNES, S.A. e às
empresas pertencentes ao Grupo Quinta da Marinha.
Mais declaro que fui informado dos direitos de que sou titular, das informações legais obrigatórias
e de que os dados pessoais cujo tratamento autorizei poderão ser usados para fins de natureza
comercial, tudo nos termos constantes da Política de Privacidade supra mencionada.

CONSENT
For the purposes established in article 13 of the General
Data

Protection

Regulation

(EU)

2016/679

of

the

European Parliament and the Council, of 27 April 2016.

I declare that, by selecting the check box with a cross, I accept Quinta da Marinha Privacy Policy –
which has been physically displayed to me, that I read and agree – and hereby provide my
consent for the inherent personal data processing by QUINTA DA MARINHA - OITAVOS DUNES,
S.A., as well as by other companies belonging to the Quinta da Marinha Group.
Moreover I declare that I was informed of the rights that I hold, the mandatory legal informations
and that the personal data which I have authorized for processing may be used for commercial
purposes, all under the terms of the aforementioned Privacy Policy.

