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1.INTRODUÇÃO 

O Regulamento Geral da Proteção de Dados doravante RGPD (Regulamento (UE) 
2016/679 do Parlamento Europeu e do Conselho), publicado em 27 de abril de 2016 no Jornal 
Oficial da UE, passou a ser aplicado, a partir de 25 de Maio de 2018, em todos os Estados 
membros da União Europeia. 

O RGPD veio reforçar a proteção dos dados pessoais, criando novas regras para o seu 
tratamento, tendo tais regras como princípios orientadores, a licitude, lealdade e 
transparência em relação ao titular dos dados; a recolha dos dados para finalidades 
determinadas, explícitas e legítimas, não podendo ser tratados posteriormente de uma 
forma incompatível com essas finalidades; a adequação, pertinência e limitação ao que é 
necessário relativamente às finalidades para que são tratados; a exatidão e atualização 
sempre que necessário; a conservação de uma forma que permita a identificação dos 
titulares dos dados apenas durante o período necessário para as finalidades para as quais são 
tratados; o tratamento de forma a garantir a segurança, incluindo a proteção contra o seu 
tratamento não autorizado ou ilícito e contra a sua perda, destruição ou danificação 
acidental. 

Na esteira destes princípios orientadores, os responsáveis pelo tratamento de dados, 
entendendo-se como tal todas as entidades que procedam a operações sobre dados pessoais 
por meios automatizados ou não automatizados, tais como a recolha, o registo, a 
organização, a estruturação, a conservação, a adaptação ou alteração, a recuperação, a 
consulta, a utilização, a divulgação por transmissão, difusão ou qualquer outra forma de 
disponibilização, a comparação ou interconexão, a limitação, o apagamento ou a destruição, 
devem adotar as medidas técnicas e organizativas que forem adequadas para assegurar e 
poder comprovar que o tratamento é realizado em conformidade com o RGPD. 

O cumprimento da legislação sobre proteção de dados pessoais e o respeito pelos direitos 
de que os Clientes, e outros interessados, são titulares, em particular nesta matéria de dados 
pessoais, constitui uma prioridade para a TH Broker. 

Por esse motivo a TH Broker adotou um conjunto de medidas técnicas e organizativas cujo 
objetivo é garantir um elevado grau de proteção e respeito pela legislação aplicável em 
matéria de proteção de dados pessoais. 

A Politica de Tratamento de Dados Pessoais integra-se nesse esforço, aplicando-se 
genericamente ao tratamento de dados pessoais dos seus Clientes e de outros interessados 
igualmente titulares de dados com quem a TH Broker mantenha relações no âmbito da sua 
atividade.  

A Politica de Tratamento de Dados Pessoais destina-se a prestar informações sobre como a 
TH Broker procede ao tratamento de dados pessoais e sobre que direitos são conferidos aos 
titulares dos dados pessoais relativamente a esse mesmo tratamento.  

O carácter geral desta Politica não impede que a mesma possa ser completada ou afastada 
por outros instrumentos que, por serem específicos de tratamentos realizados em 
determinado contexto, ou no âmbito de certo tipo de tratamento de dados pessoais, à 
mesma se sobreporão. 
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2.DECLARAÇÃO DE PRIVACIDADE 

A TH Broker respeita o direito à privacidade e não recolhe qualquer informação pessoal 
sem o consentimento do respetivo titular. Quaisquer dados pessoais fornecidos serão 
tratados com as garantias de segurança e confidencialidade, exigidas pelo RGPD. 

Proteger dados e salvaguardar informações confidenciais e altamente confidenciais é uma 
prioridade para a TH Broker. Adotamos medidas adequadas contra o acesso ou o 
tratamento não autorizado de dados mantidos pela TH Broker e contra a sua perda, acesso, 
destruição ou dano acidentais. 

3.DEFINIÇÕES 

Dados Pessoais - Informação relativa a uma pessoa singular identificada ou identificável – 
titular dos dados 

Tratamento - Operação ou conjunto de operações efetuadas sobre dados pessoais ou sobre 
conjunto de dados pessoais, por meios automatizados ou não automatizados, tais como a 
recolha, o registo, a organização, a estruturação, a conservação, a adaptação ou alteração, 
recuperação, consulta, utilização, divulgação, a eliminação ou destruição. 

Responsável pelo Tratamento - Pessoa singular ou coletiva, autoridade pública, agência 
ou outro organismo que, individualmente ou em conjunto com outras, determina as 
finalidades e os meios de tratamento de dados pessoais. 

Subcontratante – Pessoa singular ou coletiva, autoridade pública, agência ou outro 
organismo que trate os dados pessoais por conta do responsável pelo tratamento destes. 

Consentimento – Manifestação de vontade, livre, informada e explicita, pela qual o titular 
dos dados aceita, mediante declaração ou ato positivo inequívoco, que os dados pessoais que 
lhe dizem respeito sejam objeto de tratamento. 

Categorias Especiais de Dados – Dados pessoais que revelem a origem racial ou étnica, 
opiniões politicas, convicções religiosas ou filosóficas, filiação sindical, bem como dados 
genéticos, biométricos, dados relativos à saúde ou dados relativos à vida sexual ou 
orientação sexual de uma pessoa. 

Dados Relativos a Saúde - Dados pessoais relativos com a saúde física ou mental de uma 
pessoa singular, incluindo a prestação de serviços de saúde, que revelem informações sobre 
o seu estado de saúde.  

4.FINALIDADES E FUNDAMENTOS 

O RGPD é obrigatório em todos os seus elementos e é diretamente aplicável em todos os 
Estados-Membros sem necessidade - em regra - de qualquer processo legislativo de 
transposição ou receção para o ordenamento jurídico português. Naturalmente que 
determinadas especificidades, como a portabilidade dos dados pessoais, terão sempre de ser 
reguladas de acordo com o legislador português. 
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1. TH Broker:  

A TH Broker no âmbito da sua atividade recolhe e trata um conjunto alargado de dados 
pessoais relativos, entre outros, a Clientes, Pessoas Seguras, Beneficiários, Lesados, tendo 
definido como legítimo o tratamento desses dados para as seguintes finalidades: 

a) Gestão da relação contratual com o tomador do seguro, nomeadamente, mas não se 
limitando: (i) a cobrança de prémios; (ii) análise, processamento e pagamento de 
sinistros; (iii) avaliação da qualidade do serviço; e (iv) resposta a reclamações; 

b) Avaliação ou reavaliação dos riscos cobertos; 

c) Regularização ou avaliação de sinistros; 

d) Resposta a eventuais reclamações; 

e) Comunicação e envio de informação 

f) Atividades de prevenção e controlo da fraude; 

g) Marketing e publicidade, sempre que tenha obtido a necessária autorização; 

h) Cumprimento de obrigações legais; 

i) Processos judiciais; 

j) Prevenção e combate ao crime financeiro; 

k) Estatísticas internas de gestão; 

2. Subcontratante:  

O tratamento em subcontratação é regulado por contrato ou outro ato normativo ao 
abrigo do direito da UE ou dos Estados-Membros, que vincule o subcontratante - TH Broker 
- às Seguradoras, estabeleça o objeto e a duração do tratamento, a natureza e finalidade do 
tratamento, o tipo de dados pessoais e as categorias dos titulares dos dados, e as obrigações 
e direitos das Seguradoras. Esse contrato ou outro ato normativo estipulam, 
designadamente, que o subcontratante: 

a) Trata os dados pessoais apenas mediante instruções documentadas das Seguradoras, 
incluindo no que respeita às transferências de dados para países terceiros ou 
organizações internacionais, a menos que seja obrigado a fazê-lo pelo direito da UE 
ou do Estado-Membro a que está sujeito, informando nesse caso as Seguradoras 
desse requisito jurídico antes do tratamento, salvo se a lei proibir tal informação por 
motivos importantes de interesse público; 

b) Assegura que as pessoas autorizadas a tratar os dados pessoais assumiram um 
compromisso de confidencialidade ou estão sujeitas a adequadas obrigações legais 
de confidencialidade; 

c) Adota todas as medidas sobre segurança do tratamento exigidas no RGPD; 

d) Respeita as condições acima referidas para contratar outro subcontratante; 
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e) Toma em conta a natureza do tratamento, e na medida do possível, presta assistência 
às Seguradoras através de medidas técnicas e organizativas adequadas, para permitir 
que este cumpra a sua obrigação de dar resposta aos pedidos dos titulares dos dados 
tendo em vista o exercício dos seus direitos; 

f) Presta assistência às Seguradoras no sentido de assegurar o cumprimento das 
obrigações previstas sobre segurança dos dados pessoais, tendo em conta a natureza 
do tratamento e a informação ao dispor do subcontratante; 

g) Consoante a escolha, apaga ou devolve todos os dados pessoais depois de concluída 
a prestação de serviços relacionados com o tratamento, apagando as cópias 
existentes, a menos que a conservação dos dados seja exigida ao abrigo do direito da 
UE ou dos Estados-Membros;  

h) Disponibiliza às Seguradoras todas as informações necessárias para demonstrar o 
cumprimento das obrigações previstas no presente artigo e facilita e contribui para 
as auditorias, inclusive as inspeções, conduzidas pelas Seguradoras ou por outro 
auditor por estas mandatado. No que diz respeito ao primeiro parágrafo, o 
subcontratante informa imediatamente as Seguradoras se, no seu entender, alguma 
instrução violar o presente regulamento ou outras disposições do direito da UE ou 
dos Estados-Membros em matéria de proteção de dados. 

3. Entidades subcontratadas 

No âmbito do tratamento dos dados do Titular dos dados, a TH Broker recorre ou 
poderá recorrer a entidades terceiras, por si subcontratadas, para, em seu nome, e de acordo 
com as suas instruções, procederem ao tratamento dos dados do titular dos dados, de acordo 
com a lei e da presente Política de Privacidade. Estas entidades subcontratadas não poderão 
transmitir os dados do titular dos dados a outras entidades sem que a TH Broker tenha 
dado, previamente e por escrito, autorização para tal, estando também impedidas de 
contratar outras entidades sem a sua autorização prévia. A TH Broker assume o 
compromisso de subcontratar apenas entidades que ofereçam a máxima segurança na 
execução das medidas técnicas e organizativas adequadas, de forma a garantir a defesa dos 
direitos do titular dos dados. Todas as entidades subcontratadas ficam vinculadas à TH 
Broker através de um contrato escrito no qual são regulados, nomeadamente, o objeto e a 
duração do tratamento, a natureza e finalidade do tratamento, o tipo de dados pessoais, as 
categorias dos titulares dos dados e os direitos e obrigações das partes. Depois da recolha 
dos dados pessoais, a TH Broker presta ao titular dos dados informações acerca das 
categorias de entidades subcontratadas que, no caso concreto, possam efetuar tratamentos 
de dados em nome da TH Broker.  

5.TIPO DE DADOS PESSOAS RECOLHIDOS: 

Dependendo da natureza do contrato de seguros, cuja simulação pretende, a TH Broker 
pode recolher os seguintes dados pessoais:  

a) Informação pessoal: Nome; número de identificação civil; número de identificação 
fiscal, número de habilitação legal de condução, endereço postal; endereço eletrónico; 
número de telefone ou telemóvel; género; data de nascimento; naturalidade; 
nacionalidade; 

b) Profissão exercida e seus detalhes; 
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c) Enquadramento familiar (número de pessoas do agregado familiar); 

d) Rendimentos e despesas mensais; 

e) Enquadramento de sistemas sociais de previdência; 

f) Informações sobre crédito bancário, como entidades envolvidas, data de contratação 
de crédito, montante em dívida, condições do empréstimo, número de contas bancária, 
IBAN); 

g) Dados referentes a caraterísticas do bem seguro e local de risco (marca, modelo e 
matrícula de viatura; identificação sobre imóveis; dados para apreciação de risco; dados 
de sinistros); 

h) Dados relativos ao estado de saúde (histórico clínico, exames, identificação e contatos 
de médicos); 

i) Dados relativos a histórico de sinistros. 

6. CANAIS DE RECOLHA DE DADOS 

A TH Broker pode recolher dados de forma direta (i.e., diretamente junto do Titular dos 
dados) ou de forma indireta (i.e., através de entidades parceiras ou terceiros). A recolha pode 
ser feita através dos seguintes canais: a) Recolha direta: presencialmente, por telefone, por 
e-mail e através do Site; b) Recolha indireta: através de parceiros ou empresas do grupo e 
entidades oficiais. 

7. PARTILHA DE DADOS PESSOAIS: 

O exercício da atividade de mediação de seguros, seja nos ramos vida ou não vida envolve, 
pela sua natureza, o tratamento e partilha de dados pessoais, sem os quais não é possível 
exercê-la.  

O titular dos dados, expressamente autoriza a TH Broker a transmitir os seus dados 
pessoais que faça constar do formulário de pedido de simulação submetido a entidades 
autorizadas a operar no ramo de seguros e que sejam parceiras de negócio da TH Broker, 
para efeitos de apresentação da proposta de cotação de seguro solicitada.  

A TH Broker compromete-se com os titulares dos dados pessoais, a apenas recorrer a 
entidades seguradoras que garantam a implementação de medidas técnicas e organizativas 
adequadas à proteção dos seus dados, assegurando assim a defesa dos seus direitos à luz da 
Lei da proteção de dados aplicável. 

De igual modo, o titular dos dados autoriza a transmissão dos seus dados a entidades 
subcontratadas pela TH Broker nas condições e para as finalidades supra indicadas. 

Adicionalmente os seus dados poderão, sempre que solicitados, ser comunicados a 
entidades competentes nos termos da Lei, nomeadamente a autoridades judiciárias. 

8.PRAZO DE CONSERVAÇÃO DOS DADOS PESSOAIS: 

Os dados pessoais serão conservados pelo prazo de três anos desde a prestação do 
consentimento (ações de marketing), dez anos após termo do contrato (subscrição e 
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execução de contrato de seguro), cinco anos após o encerramento definitivo do processo 
de sinistro (regularização de sinistros – pessoas seguras ou terceiros lesados). 

9.VIOLAÇÃO DE DADOS PESSOAIS: 

Uma “violação de dados pessoais” significa uma violação da segurança que provoque, de 
modo acidental ou ilícito, a destruição, a perda, a alteração, a divulgação ou o acesso, não 
autorizados, a dados pessoais transmitidos, conservados ou sujeitos a qualquer outro tipo 
de tratamento. 

Uma violação de dados pessoais (acidental/ilícita) poderá ocorrer devido a: 

a) Destruição de dados pessoais; 

b) Perda de dados pessoais; 

c) Alteração de dados pessoais; 

d) Divulgação não autorizada de dados pessoais; 

e) Acesso não autorizado a dados pessoais. 

Uma violação de dados pessoais, quer seja real, suspeita ou potencial, que envolva operações 
de tratamento da TH Broker deverá ser de imediato reportada ao Responsável de 
Tratamento de Dados. 

Em caso de violação de dados e na medida em que tal violação seja suscetível de implicar 
um elevado risco para os direitos e liberdades do titular dos dados, a TH Broker 
compromete-se a comunicar a violação de dados pessoais ao titular dos dados em causa no 
prazo de 72 horas a contar do conhecimento do incidente. 

Nos termos legais, a comunicação ao titular dos dados não é exigida nos seguintes casos: 

a) Caso tenham sido aplicadas medidas de proteção adequadas, tanto técnicas como 
organizativas, e essas medidas tenham sido aplicadas aos dados pessoais afetados 
pela violação de dados pessoais, especialmente medidas que tornem os dados 
pessoais incompreensíveis para qualquer pessoa não autorizada a aceder a esses 
dados, tais como a cifragem; 

b) Caso a TH Broker tenha tomado medidas subsequentes que assegurem que o 
elevado risco para os direitos e liberdades do titular dos dados já não é suscetível de 
se concretizar; ou 

c)  Caso a comunicação ao titular dos dados implique um esforço desproporcionado 
para a TH Broker. Nesse caso, a TH Broker fará uma comunicação pública ou 
tomará uma medida semelhante através da qual o titular dos dados será informado 

10. DIREITOS DOS TITULARES DOS DADOS 

Nos termos da legislação aplicável, o titular dos dados tem os seguintes direitos em 
relação ao tratamento dos seus dados pessoais: 

a) Direito de Informação: O titular dos dados tem o direito a receber informações 
sobre os termos do tratamento dos seus dados pessoais aquando da recolha dos 
mesmos ou, se os dados não forem recolhidos junto do próprio titular, num prazo 
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razoável após a sua obtenção dos dados pessoais, salvo exceções prevista no 
Regulamento Geral de Proteção de Dados. 
 

b) Direito de Acesso: O titular dos dados tem o direito de obter confirmação de que 
os dados pessoais são ou não objeto de tratamento e, se for o caso, direito de aceder 
aos seus dados pessoais, bem como às informações relativas às finalidades do 
tratamento, categorias de dados pessoais em questão, destinatários dos dados, prazo 
previsto de conservação, entre outras. 
 

c) Direito de Retificação: O titular tem o direito de obter, sem demora injustificada 
a retificação ou atualização dos dados pessoais inexatos que lhe digam respeito. 
 

d) Direito ao Apagamento dos Dados: O titular tem o direito de obter o apagamento 
dos seus dados pessoais, sem demora injustificada, dentro dos limites legalmente 
previstos. 
 

e) Direito à Limitação do Tratamento: O titular dos dados tem o direito de obter a 
limitação do tratamento, se se aplicar uma das condições previstas no Regulamento 
Geral de Proteção de Dados. 
 

f) Direito de Portabilidade dos Dados: O titular dos dados tem o direito de receber 
os dados pessoais que lhe digam respeito e que tenha fornecido num formato 
estruturado, de uso corrente e de leitura automática. 
 

g) Direito de Oposição: O titular dos dados tem o direito de se opor, a qualquer 
momento, por motivos relacionados com a sua situação particular, ao tratamento 
dos dados pessoais que lhe digam respeito, nomeadamente quando os seus dados 
sejam tratados para efeitos de comercialização direta. 
 

h) Direito de não ficar sujeito a decisões individuais automatizadas: O titular dos 
dados tem o direito de não ficar sujeito a nenhuma decisão tomada exclusivamente 
com base no tratamento automatizado dos seus dados pessoais, incluindo a 
definição de perfis, que produza efeitos na sua esfera jurídica ou que o afete 
significativamente de forma similar. 
 
Tendo em conta o acima exposto, poderá solicitar, a todo o tempo, o acesso aos 
dados pessoais que lhe digam respeito, bem como a sua retificação, eliminação ou a 
limitação do seu tratamento, a portabilidade dos seus dados, ou opor-se ao seu 
tratamento (com exceção dos dados estritamente necessários para a prestação do 
serviço, mediante pedido escrito dirigido à TH Broker para os contatos infra 
indicados. 

Poderá obter a confirmação de que dados pessoais que lhe dizem respeito são objeto 
de tratamento, bem como o acesso aos mesmos, sendo-lhe disponibilizada, caso 
requeira, uma cópia dos dados objeto de tratamento por parte da TH Broker. 

Nos termos da lei, é-lhe ainda garantido o direito de, através dos meios acima 
referidos, retirar o seu consentimento para o tratamento dos dados cujo 
consentimento constitui o fundamento de legitimidade do respetivo tratamento. 
Para o efeito, tem o direito de retirar o seu consentimento a qualquer momento, o 
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que não invalida, no entanto, o tratamento efetuado até essa data com base no 
consentimento previamente dado. 

O cliente ou titular dos dados pode ainda, a qualquer momento, solicitar a 
eliminação dos seus dados pessoais, nos termos legalmente previstos. 

Tem também o direito de, nos termos da legislação aplicável, solicitar a limitação do 
tratamento ou a portabilidade dos seus dados, verificadas as condições legalmente 
previstas. Para o efeito, deverá submeter um pedido para os contactos acima 
referidos. 

Sem prejuízo de qualquer outra via de recurso administrativo ou judicial, o titular 
dos dados tem direito a apresentar uma reclamação à CNPD - Comissão Nacional de 
Proteção de Dados, para a morada sita na Rua de São Bento, n.º 148, 1200-821 Lisboa, 
ou a outra entidade de controlo competente nos termos da Lei, caso considere que 
os seus dados não estão a ser objeto de tratamento legítimo por parte da TH Broker, 
nos termos da legislação aplicável e da presente Política. 

11.CONSENTIMENTO: 

O RGDP define o “consentimento” como uma manifestação de vontade, que deve ser 
prestada pelo titular dos dados de forma livre, específica, informada e explícita, pela qual o 
titular dos dados aceita, mediante declaração ou ato positivo inequívoco, que os dados 
pessoais que lhe dizem respeito sejam objeto de tratamento.  

A TH Broker definiu ser sempre necessário o consentimento do titular de dados nas 
seguintes situações: (i) Marketing e publicidade; (ii) Categorias especiais de dados pessoais, 
com especial ênfase para dados de saúde, ficando a emissão do contrato dependente da 
obtenção do consentimento sempre que esse pedido conste da proposta de seguro. 

O envio de propostas assinadas pelos titulares de dados é obrigatória, de forma a legitimar 
a obtenção do consentimento. 

12.UTILIZAÇÃO DE COOKIES OU TECNOLOGIAS SIMILARES 

A TH Broker utiliza no seu Website cookies, entendendo-se como tal pequenos ficheiros 
de texto com informação relevante que o dispositivo de acesso (computador, 
telemóvel/smartphone ou tablet) carrega, através do navegador de internet (browser), 
quando um site é visitado pelo Titular dos dados, e que têm como principal função melhorar 
o desempenho e a experiência de navegação do titular dos dados.  

Os cookies que a TH Broker utiliza permitem melhorar o desempenho e a experiência de 
navegação dos seus Clientes/Titular dos dados, aumentando, por um lado, a rapidez e 
eficiência de resposta e, por outro, eliminando a necessidade de introduzir repetidamente 
as mesmas informações. A colocação de cookies não só ajuda os Websites a reconhecer o 
dispositivo do Cliente/Titular dos dados na próxima vez que este os visita, mas também será 
imprescindível para o funcionamento dos mesmos. 

Os cookies usados pela TH Broker no seu Website, não recolhem informações pessoais que 
permitam identificar o Cliente/Titular dos dados, guardando apenas informações genéricas, 
designadamente a forma ou local/país de acesso do Cliente/Titular dos dados e o modo 
como usam os Websites, entre outros. Os cookies retêm apenas informação relacionada com 
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as preferências dos Clientes/Titular dos dados. O Cliente/Titular dos dados pode, a qualquer 
momento e através do seu navegador de internet (browser), decidir ser notificado sobre a 
recepção de cookies, bem como bloquear a respetiva entrada no seu sistema. Alerta-se para 
o facto da recusa de uso de cookies poder resultar na impossibilidade de acesso a algumas 
das áreas do Website. 

O site da TH Broker recorre à utilização de cookies originais, criados pelo próprio site, e à 
utilização de cookies de outros websites, nomeadamente da “Wordpress” e da ”Google 
Analytics”, cuja função é recolher, anonimamente, informação relativa à navegação levada a 
cabo pelo titular dos dados, e adaptá-la às preferências dos seus clientes.  

Quanto à validade existem dois tipos de cookies:  

a) Cookies persistentes – Ficam armazenados nos dispositivos de acesso (computador, 
telemóvel, smartphone ou tablet), ao nível do navegador de internet (browser), e são usados 
sempre que o Titular dos dados visitar o Website da TH Broker. Em geral, são usados para 
direcionar a navegação de acordo com os interesses do titular dos dados, permitindo à TH 
Broker prestar um serviço mais personalizado. Estes cookies são armazenados durante um 
período de tempo, cuja duração depende dos tipos de dados contidos, e automaticamente 
descartados quando é alcançada a sua data de validade. Serão geradas versões atualizadas 
de cookies expirados quando o utilizados cotar a visitar o Website da TH Broker. 

b) Cookies de sessão - São temporários, gerados e estão disponíveis até encerrar a sessão. 
Da próxima vez que o Cliente/Titular dos dados aceder ao seu navegador de internet 
(browser) os cookies já não estarão armazenados. A informação obtida permite gerir as 
sessões, identificar problemas e fornecer uma melhor experiência de navegação.  

Os Cliente/Titular dos dados poderão descativar parte ou a totalidade dos cookies a 
qualquer momento.  

13.ALTERAÇÕES À POLÍTICA DE PRIVACIDADE: 

A TH Broker reserva-se ao direito de, a qualquer momento, poder alterar a presente política 
de privacidade, cujas alterações serão devidamente publicitadas no respetivo site. Caso as 
alterações tenham um impacto substancial nos seus direitos, liberdade e garantias, a TH 
Broker notificá-lo-á dessas alterações através dos dados de contato que nos tenha 
disponibilizado. 

14.ENTIDADE RESPONSÁVEL PELO TRATAMENTO DOS DADOS PESSOAIS: 

A TH Broker é responsável pelo tratamento dos dados pessoais disponibilizados. 

A TH Broker nomeou como Responsável pelo Tratamento de Dados Nuno Miguel de Jesus 
Corda. 

Se surgir alguma dúvida sobre o tratamento dos seus dados pessoais ou se quiser exercer 
algum dos seus direitos que a Lei lhe confere em matéria de proteção dos seus dados pessoais, 
entre em contacto, por escrito, com o Encarregado de Proteção de Dados pelos contactos: 

Correio postal: Av. Edmundo Lima Bastos, n.º 7ª, Loja 2, 2790-223 Carnaxide 

Correio eletrónico: abuse@thbroker.pt 
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15.LEI E FORO APLICÁVEIS 

A Política de Privacidade, bem como a recolha, tratamento ou transmissão de Dados do 
Titular dos dados, são regidos pelo disposto no Regulamento (UE) 2016/679, do Parlamento 
Europeu e do Conselho, de 27 de abril de 2016. 

Quaisquer litígios decorrentes da validade, interpretação ou execução da Política de 
Privacidade, ou que estejam relacionados com a recolha, tratamento ou transmissão de 
Dados do Titular dos dados, devem ser submetidos em exclusivo à jurisdição dos tribunais 
judiciais da comarca da sede da TH Broker, sem prejuízo das normas legais imperativas 
aplicáveis. 


