
Pedala com a Cofidis 
Tratamento de dados pessoais 

 
 

A. Quais os dados pessoais tratados: 

 

A Cofidis Portugal, pessoa coletiva nº 980125995, com sede em Edifício Natura Towers, Rua 

Frederico George, Nº37, 1649-070 Lisboa e a Federação Portuguesa de Ciclismo, pessoa 

coletiva nº 500110379, com sede na Rua de Campolide 237, 1070-030 Lisboa, parceiras no 

programa “Pedala com a Cofidis” enquanto Co-Responsáveis pelo tratamento dos dados 

pessoais, procederão ao tratamento dos seguintes dados: Nome e apelido, data de nascimento, 

nº de identificação civil, e-mail, nº de telefone/telemóvel, imagem e voz.  

 

B. Para que fins são tratados os dados pessoais: 

 

Os seus dados serão tratados exclusivamente, para efeitos de gestão da sua inscrição, 

constituição de seguro de acidentes pessoais e divulgação nos canais digitais e outros meios de 

comunicação da Federação Portuguesa de Ciclismo e da Cofidis, nomeadamente em 

Comunicações do Grupo Cofidis Participations e em outras ações corporativas pelo que os seus 

dados serão acedidos, armazenados, utilizados, alterados e transferidos. 

 

C. Conservação de dados pessoais: 

 

Armazenaremos os seus dados pessoais de acordo com as leis aplicáveis, o que significa que 

manteremos os seus dados pessoais durante um período mínimo de 1 (um) ano após a data do 

evento em que participar. Podemos manter os dados referidos por um período mais extenso para 

fins históricos, tendo em conta a aplicação das medidas adequadas para esses efeitos. 

 

D. Acesso aos dados: 

 

O acesso aos seus dados encontra-se estritamente limitado às pessoas autorizadas dentro 

Federação Portuguesa de Ciclismo e da Cofidis Portugal. 

 

E. Os seus direitos: 

 

Tem o direito de solicitar informações sobre os dados armazenados relativos à sua pessoa e, de 

acordo com as leis de proteção de dados aplicáveis, receber uma cópia dos seus dados pessoais 

("portabilidade de dados"), o direito de ter os seus dados pessoais retificados ou apagados, ou o 

respetivo tratamento restringido. Além disso, tem o direito de apresentar uma queixa junto da 

autoridade de supervisão competente - Comissão Nacional de Proteção de Dados (CNPD) - se 



considerar que o tratamento dos seus dados pessoais viola as leis de proteção de dados 

aplicáveis. 

 

Tem o direito de retirar o consentimento com efeitos futuros a qualquer momento. Se retirar o 

seu consentimento, os seus dados podem ainda ser utilizados quando tal for permitido pelas leis 

de proteção de dados aplicáveis para fins específicos, tais como (i) para a execução de 

obrigações legais, (ii) para que possamos cumprir a lei (por exemplo, uma divulgação feita ao 

abrigo de norma imperativa) ou (iii) para proteger os seus interesses, caso seja aplicável. 

 

F. Como entrar em contato connosco: 

 

Para quaisquer questões relativas à proteção de dados ou para exercer os seus direitos aqui 

descritos, poderá contactar a: 

- o Encarregado de Proteção de Dados, da Cofidis através do e-mail cofidisdpo@cofidis.pt.; e/ou 

- o Encarregado de Proteção de Dados da Federação Portuguesa de Ciclismo, através do e-mail 

dadospessoais@fpciclismo.pt. 
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