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O presente Aviso de Privacidade de Triagem da Verizon explica como a Verizon recolhe, utiliza e divulga 

os dados pessoais que o utilizador ou a Empresa forneça ao (1) candidatar-se a Utilizador Empresarial ou 

(2) ao fazer negócios com a Verizon. Os dados pessoais sobre o utilizador e a sua Empresa são 

fornecidos diretamente através dos formulários que utilizamos para recolher informações sobre o  

utilizador e a sua Empresa ("Formulários") e igualmente de serviços de subscrição de terceiros e fontes 

abertas. A recolha, utilização e divulgação de dados pessoais são, por vezes, referidas como 

processamento. O presente Aviso também explica os seus dados relativamente a estes dados. 

 
1. Dados pessoais que utilizamos: quaisquer dados que possam ser razoavelmente utilizados para 

identificar o utilizador são considerados dados pessoais. Os seus dados pessoais poderão incluir o nome, 

data de nascimento, morada pessoal e/ou profissional, números de telefone, endereço de e-mail, cópia do 

passaporte e/ou carta de condução, NIF e/ou NIPC, nome da empresa da qual é 

administrador/proprietário, pseudónimos conhecidos e detalhes da conta bancária. 

 
2. O Controlador: Verizon Communications Inc. sita em 1095 Avenue of the Americas, Nova Iorque, 

Nova Iorque 10036, EUA . 

 
3. E-mail de contacto: emeadataprotection@intl.verizon.com . 

 

 

4. Motivos da Verizon para processar os seus dados pessoais: antes de aceitar a sua Empresa 

como Utilizador Profissional, e durante o decorrer da nossa relação, a Verizon é obrigada a realizar 

verificações de devida diligência relativamente aos administradores, oficiais, principais acionistas e 

determinados funcionários ao abrigo da legislação europeia e norte-americana, incluindo, sem limitação, 

leis relacionadas com antissuborno, corrupção, branqueamento de capitais/produtos de crime, imposto de 

valor acrescentado e sanções. Estas verificações incluem a verificação do Utilizador e da Empresa 

relativamente a Listas de Sanções, Listas de Empresas Públicas, Listas de Vigilância europeias e 

nacionais e Listas de Pessoas Politicamente Expostas ("Obrigações de Devida Diligência"). 

POR FAVOR, LEIA 

 
PRINCIPAL PONTO DE CONTACTO: AÇÃO IMPORTANTE 

 
 

O presente Aviso de Privacidade da Triagem da Verizon descreve como a Verizon Communications 

Inc. ("Verizon" ou "nós") utiliza os dados pessoais para avaliar se a sua Empresa tem permissão 

para ser um fornecedor, parceiro, cliente ou utilizador dos serviços da Verizon (coletivamente, 

"Utilizador Empresarial"). A Verizon é obrigada por lei a notificar os operadores e proprietários da 

sua Empresa, incluindo os respetivos pontos de contacto identificados, administradores, oficiais e 

acionistas detentores de, no mínimo, 10 % das ações (coletivamente "Quadros da Empresa") 

sediados na União Europeia (UE), países do Espaço Económico Europeu (EEE) (por exemplo, 

Islândia, Liechtenstein e Noruega), Suíça e Reino Unido sobre como utilizamos os seus dados 

pessoais em ligação com as atividades descritas abaixo. 

 

Esperamos e exigimos que forneça uma cópia do presente Aviso de Privacidade de Triagem 

da Verizon a todos os Quadros da Empresa sediados nos países afetados que possam ser 

sujeitos a triagem pela Verizon. 

mailto:emeadataprotection@intl.verizon.com%20.
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4. l Se for administrador, oficial ou principal acionista de um Utilizador Empresarial proposto 

- Devida Diligência e avaliação da adequação dos Utilizadores Empresariais propostos: a Verizon 

processa os seus dados pessoais para (1) satisfazer as nossas Obrigações de Devida Diligência; (2) 

executar verificações de crédito; (3) identificar e autenticar o utilizador quando acede ao nosso portal e 

preenche quaisquer Formulários; (4) rever a posição financeira da sua Empresa; (5) considerar se será   

um Utilizador Empresarial e (6) fornecer apoio e melhorar os nossos portais. 

 
4.2 Se for um Ponto de Contacto da Verizon na Empresa: a Verizon processará os seus dados 

pessoais para gerir a nossa relação antes de aceitar a sua Empresa como Utilizador Empresarial, bem 

como no decorrer da nossa relação. Consulte a Política de Privacidade da Verizon para obter mais 

informações. 

 
4.3 Monitorização contínua de dados pessoais - Devida Diligência do Utilizador Empresarial 

atual: durante a duração da nossa relação, a Verizon continuará a processar os dados pessoais da sua 

Empresa e dos Quadros da Empresa para satisfazer as nossas Obrigações de Devida Diligência. 

 
5. Base legal para o processamento: a Verizon deve ter uma base legal para processar os seus dados 

pessoais. Na maior parte dos casos, a base legal será uma das seguintes: (1) existe uma obrigação legal 

para cumprir as Obrigações de Devida Diligência da Verizon; (2) a Verizon está autorizada a levar a cabo 

o processamento ao abrigo da lei em vigor ou (3) existe um interesse legítimo para levar a cabo o 

processamento. A Verizon dispõe de salvaguardas em vigor para garantir que a sua privacidade está 

protegida e para garantir que os nossos legítimos interesses não substituem os seus interesses ou 

direitos e liberdades fundamentais. 

 
6. Transferência internacional dos seus dados pessoais: os seus dados pessoais serão, em muitas 

ocasiões, processados fora do EEE pela Verizon ou por fornecedores terceiros aprovados a operar (1) 

Serviços de Verificação de Antecedentes; (2) Serviços de TI, Hardware e Software; (3) Serviços na Cloud; 

(4) Publicidade e Marketing; (5) Serviços Empresariais e Gestão do Capital Humano e (6) Serviços de 

Administração e no Terreno. A Verizon dispõe de salvaguardas em vigor de acordo com a lei aplicável 

para garantir que os seus dados pessoais estarão, em todas as circunstâncias e em todos os locais, 

adequadamente protegidos de acordo com as normais exigidas pela legislação de Proteção de Dados do 

EEE aplicável. 

 
7. Quando partilhamos os seus dados: a Verizon poderá partilhar os seus dados pessoais entre a 

família de empresas Verizon com os nossos fornecedores terceiros aprovados (tal como se descreve 

acima) e tal como se define na Política de Privacidade da Verizon. 

 
8. Período de retenção dos dados pessoais: a Verizon reterá os seus dados pessoais durante um 

período de tempo que nos permita (1) cumprir os requisitos de retenção de registos ao abrigo da lei; (2) 

manter registos empresariais para fins de análise e/ou auditoria; (3) defender ou interpor quaisquer 

processos legais existentes ou potenciais e (4) tratar quaisquer reclamações relacionadas com os 

serviços. Eliminaremos os seus dados pessoais quando já não forem necessários para estes fins. Se 

existirem quaisquer dados pessoais que, por razões de ordem técnica, não consigamos eliminar por 

completo dos nossos sistemas, envidaremos as medidas adequadas para impedir qualquer 

processamento ou utilização posterior desses dados. Envie um e-mail para emeadataprotecti.com se 

necessitar de mais informações sobre a retenção de dados. 
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9. Direito à objeção: em determinadas circunstâncias, poderá objetar a utilização dos seus dados 

pessoais pela Verizon, contactando-nos através desta ligação 

https://www.verizon.com/about/privacy/data-subject-rights. 

10. Direitos adicionais: poderá aceder aos seus dados pessoais ou solicitar que a Verizon apague ou 

restrinja o processamento dos seus dados pessoais, contactando-nos através desta ligação: 

https://www.verizon.com/about/privacy/data-subject-rights. Também tem o direito de apresentar uma 

reclamação ao nosso regulador de proteção de dados. Para obter mais informações sobre os seus 

direitos, reveja a Política de Privacidade da Verizon. 

http://www.verizon.com/about/privacy/data-subject-rights
http://www.verizon.com/about/privacy/data-subject-rights

