INFORMAÇÃO DE PROTEÇÃO DE DADOS
1. Quem é o Responsável pelo tratamento de dados pessoais?
O responsável pelo tratamento dos seus dados pessoais é a Bankinter Gestão de Ativos, S.A.
(“Sociedade”), com sede na Praça Marquês de Pombal, n.º 13, 1.º andar, 1250-162 Lisboa, matriculada
na Conservatória do Registo Comercial de Lisboa sob o número único de matrícula e de identificação
fiscal 502393610.
A Sociedade tem um Encarregado de Proteção de Dados que poderá ser contactado através do seguinte
endereço de correio eletrónico: privacidade.pt@bankinter.com
2. Para que fins são tratados os dados?

Tratamentos obrigatórios
Os dados do cliente serão tratados com a finalidade de gerir os produtos e serviços que contrate com
a Sociedade, de o contactar com o fim de comunicar eventos relacionados com os fundos de
investimento, para o envio de declarações fiscais relacionadas com os produtos que tem contratados
connosco ou simplesmente para comunicação no âmbito do(s) contrato(s) em vigor. Nos casos em que,
para a execução contratual, seja necessária a comunicação de dados a entidades com quem a
Sociedade colabore, os dados comunicados serão apenas os imprescindíveis para a realização da
finalidade. As normas em matéria de proteção de dados obrigam-nos a manter atualizados os seus
dados identificativos e aqueles que sejam necessários para a correta execução contratual, pelo que,
quando seja necessário, poder-se-á atualizar os seus dados com informação de fontes públicas
(registos públicos, cadastro, etc.) e com aqueles que tenha tornado manifestamente públicos (redes
sociais).
São igualmente tratados os seus dados pessoais para dar cumprimento a qualquer obrigação legal que
incumba à Sociedade no âmbito, especificamente de execução contratual e obrigações relacionadas
com a regulação do setor de atividade da Sociedade onde se incluem, entre outras, as normas sobre
branqueamento de capitais.
Para prevenir o branqueamento de capitais e financiamento do terrorismo, a Sociedade recorre à
entidade comercializadora para a execução dos procedimentos de identificação e de diligência
previstos no artigo 41º da Lei 83/2017, de 18 de agosto.
Como identificado, o cumprimento destas obrigações legais ou o interesse legítimo da instituição em
prevenir, investigar e descobrir a fraude implicar a cessão de dados pessoais a empresas do Grupo
Bankinter com estas finalidades.
A Sociedade não utilizará os seus dados para nenhuma outra finalidade não expressa nesta politica,
nem enviaremos informação adicional não solicitada sem o seu expresso consentimento para esse fim.

Como obtemos os seus dados?
Os dados pessoais objeto de tratamento pela Sociedade são os facultados por si para a contratação dos
fundos de investimento e serviço de gestão de carteiras, de outros contratos que venha a celebrar com
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a Sociedade e os decorrentes da obtenção dos serviços. Os dados que prestou à entidade
comercializadora, no âmbito da subscrição serão conservados junto desta entidade, enquanto o seu
investimento estiver ativo.

Durante quanto tempo trataremos os seus dados?
Os dados pessoais a que a Sociedade tenha acesso serão conservados enquanto se mantenha a relação
contratual entre as partes. No momento em que não sejam necessários para esta finalidade, os dados
serão conservados, mas limitado o seu tratamento durante o período em que possam ser necessários
para o exercício ou a defesa face a ações administrativas ou judiciais ou disponibilização junto de
reguladores ou autoridade tributária e só poderão ser desbloqueados e tratados especificamente para
este fim. Esgotado esse período de conservação legal, os dados serão definitivamente cancelados.
3. Quais são as bases legítimas para o tratamento de dados?
A base jurídica para o desenvolvimento das finalidades incluídas na secção 2 anterior como
“tratamentos obrigatórios” será a execução de um contrato ou o cumprimento de obrigações legais que
resultem aplicáveis. Portanto, a recusa de fornecer os dados pessoais solicitados, ou a entrega de
dados imprecisos ou incompletos, poderá causar a impossibilidade de lhe prestar os serviços
contratados de forma adequada. Os clientes são responsáveis pela veracidade dos dados facultados,
assim como pela comunicação à Sociedade ou à entidade comercializadora de qualquer alteração nos
mesmos.
A cessão dos seus dados a empresas do Grupo Bankinter e às suas filiais ou participadas, incluindo os
tratamentos necessários para personalizar as correspondentes ofertas, terá como base jurídica a
subcontratação.
Se tem qualquer dúvida relacionada com as finalidades do tratamento dos seus dados pessoais ou
sobre a sua legitimidade, pode contactar com o Encarregado da Proteção de Dados. Encontrará os
dados e canais de contacto na secção 1 anterior, “Quem é o Responsável pelo tratamento de dados
pessoais”.
4. Quem receberá os seus dados?
Os seus dados pessoais poderão ser cedidos a Administrações, Autoridades de Supervisão e
Organismos Públicos, incluindo Tribunais, sociedades do Grupo Bankinter e terceiros colaboradores,
quando as normas aplicáveis assim o requeiram, ou seja, necessário para a prevenção, investigação e
descoberta de fraude ou para a adequada gestão dos produtos e serviços contratados.
Também poderão ter acesso aos seus dados pessoais os fornecedores de serviços que a Sociedade ou
a entidade comercializadora contrate ou possa contratar e que tenham a qualidade de encarregados
do tratamento. Pode consultar a lista de categorias de fornecedores aqui.
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5. Que direitos o apoiam em relação ao tratamento dos seus dados?
Pode exercer os seus direitos de acesso, retificação, cancelamento, oposição, limitação do tratamento
e portabilidade dos dados nos casos e com o alcance que as normas aplicáveis estabeleçam em cada
momento.
Para exercer os seus direitos, pode entrar em contacto remetendo uma comunicação escrita
diretamente para Bankinter Gestão de Ativos, S.A., Praça Marquês de Pombal, n.º 13, 1.º andar, 1250162 Lisboa ou enviando um email para o Encarregado de Proteção de Dados através do seguinte
endereço: privacidade.pt@bankinter.com
Do mesmo modo, informamos que tem direito a apresentar uma reclamação junto da Comissão
Nacional de Proteção de Dados.

6. Atualização e Modificação de Politica de Privacidade?
A Sociedade poderá modificar a sua Politica de Privacidade a qualquer momento, publicando-a no seu
sitio público, no qual constará sempre a data da última atualização.
A presente informação está atualizada à data de 25.05.2018
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