
Declaração de Privacidade e de Privacidade da Política de 

Cookies para EMEA 

 

1. O seu responsável pelo tratamento de dados 

O presente Aviso de Privacidade está exclusivamente relacionado com informações que nos fornece através dos 

nossos websites. Threadneedle Asset Management Holdings Limited matriculada em Inglaterra e no País de 

Gales sob o número de sociedade 03554212 e cuja sede social se situa em Cannon Place, 78 Cannon Street, 

London EC4N 6AG ("Threadneedle"). Qualquer referência à Threadneedle incluirá também a referência a 

qualquer das sociedades do grupo de sociedades Threadneedle, incluindo as suas sociedades de controlo, 

subsidiárias e afiliadas. O responsável pelo tratamento de dados relativamente a quaisquer Dados Pessoais 

fornecidos é a Threadneedle Asset Management Holdings Limited e todos os restantes Responsáveis pelo 

Tratamento identificados na secção 14. Na presente declaração de privacidade "nós", "nos" e "nosso" designam 

a Threadneedle e dirigem-se a pessoas fora da nossa organização com quem interagimos, incluindo visitantes 

dos nossos websites (os nossos “Sites”), clientes, Pessoal de clientes empresariais, investidores e fornecedores 

e outros destinatários dos nossos serviços (em conjunto, o “cliente”). Os termos definidos utilizados na presente 

Política são explicados na Secção 14. Respeitamos a privacidade dos seus Dados Pessoais, tratamo-los como 

confidenciais e mantemo-los seguros, sujeitos às disposições das leis aplicáveis, abaixo. 

2. Tratamento dos seus Dados Pessoais 

A presente Política de Privacidade abrange as informações sobre o cliente ("Dados Pessoais"), os Dados Pessoais 

que nos fornece através deste website ou, de outro modo, quaisquer Dados Pessoais que nos forneça.  

Recolha de Dados Pessoais: recolhemos Dados Pessoais sobre o cliente, sujeito à lei aplicável, de uma variedade 

de fontes, conforme se segue: 

• Obtemos os seus Dados Pessoais quando os fornece (por exemplo, sempre que nos contacta por e-

mail ou telefone, ou por quaisquer outros meios). 

• Recolhemos os seus Dados Pessoais no decurso normal do nosso relacionamento com o cliente (por 

exemplo, no decurso da gestão das suas transações ou do seu investimento nos nossos fundos). 

• Recolhemos Dados Pessoais que o cliente opta manifestamente por tornar públicos, incluindo através 

de redes sociais (por exemplo, podemos recolher informações do(s) seu(s) perfil(is) de rede(s) 

social(is), na medida em que opte por tornar o seu perfil publicamente visível). 

• Recebemos os seus Dados Pessoais de terceiros que os forneçam (por exemplo, a sua entidade 

empregadora; os vossos clientes; agências de notação de crédito; autoridades responsáveis pela 

aplicação da lei; etc.). 

• Recebemos os seus Dados Pessoais de terceiros, sempre que adquira quaisquer dos nossos produtos 

ou serviços através desses terceiros. 

• Recolhemos ou obtemos Dados Pessoais quando visita quaisquer dos nossos Sites ou utiliza quaisquer 

funcionalidades ou recursos disponíveis em ou através de um Site. Quando visita um Site, o seu 

dispositivo e navegador podem divulgar automaticamente determinadas informações (tais como o tipo 

de dispositivo, sistema operativo, tipo de navegador, definições do navegador, endereço IP, definições 

de idioma, datas e horas de ligação a um Site e outras informações técnicas de comunicações), 

algumas das quais podem constituir Dados Pessoais. 



Criação de Dados Pessoais: também podemos criar Dados Pessoais sobre o cliente, tais como registos das 

suas interações connosco, e detalhes das suas contas, sujeito à lei aplicável. 

Dados Pessoais Relevantes e de Categoria Especial: as categorias de Dados Pessoais sobre o cliente que 

podemos Tratar, sujeito à lei aplicável, são as seguintes: 

• Detalhes pessoais: nome(s) próprio(s); nome preferencial; alcunha(s), género; data de 

nascimento/idade; estado civil; Número de Segurança Social; número(s) de Passaporte(s); outros 

números emitidos pelo Governo(s) (número de identificação fiscal, número(s) de Carta(s) Verde(s), 

incluindo o número de Carta de Condução); nacionalidade; estilo de vida e circunstâncias sociais; 

imagens de Passaportes; imagens de Cartas de Condução; imagens de Licença(s) de Porte de Arma; 

imagens de assinaturas; dados de autenticação (palavras-passe, nome de solteira da mãe, perguntas e 

respostas de desafio/resposta, PIN, reconhecimento facial, reconhecimento de voz) e fotografia, 

imagens visuais, aparência pessoal e comportamento. 

• Detalhes familiares: nomes e detalhes de contacto de familiares e dependentes. 

• Detalhes de contacto: endereço; número de telefone; número de fax; endereço de e-mail; e detalhes de 

perfis de redes sociais. 

• Detalhes de emprego: indústria; função; atividades comerciais; nomes de entidades empregadoras 

atuais e anteriores; endereço profissional; número de telefone profissional; número de fax profissional; 

endereço de e-mail profissional; e detalhes de perfis de redes sociais relacionados com trabalho. 

• Histórico académico: detalhes das suas habilitações académicas e qualificações. 

• Detalhes financeiros: endereço de faturação; números de contas bancárias; números de cartões de 

crédito; nome e detalhes do titular do cartão ou do titular da conta; registos de instruções; detalhes de 

transações; e detalhes de contrapartes. 

• Pontos de vista e opiniões: quaisquer pontos de vista e opiniões que opte por nos enviar ou que 

publique sobre nós (incluindo em plataformas de redes sociais). 

• Dados de Identificação Eletrónica: Cookies de endereço IP, registos, identificadores online, ID de 

dispositivos, geolocalização. 

Tratamento dos seus Dados de Categoria Especial: não procuramos recolher ou, de outro modo, Tratar os seus 

Dados de Categoria Especial, exceto quando: 

• O Tratamento é necessário para a conformidade com uma obrigação legal (por exemplo, para cumprir 

com as nossas diversas obrigações de reporte); 

• O Tratamento é necessário para a deteção ou prevenção da criminalidade (incluindo a prevenção de 

fraude) na medida do permitido pela lei aplicável; 

• O cliente tornou manifestamente os seus Dados de Categoria Especial públicos; 

• O Tratamento é necessário para proteger os interesses vitais de qualquer pessoa; 

• Tivermos, em conformidade com a legislação aplicável, obtido o seu prévio consentimento por escrito 

para Tratar os seus Dados de Categoria Especial (tal como acima, esta base legal é apenas utilizada 

relativamente ao Tratamento integralmente voluntário; não é utilizada para o Tratamento necessário ou 

obrigatório de qualquer forma); ou 

• O Tratamento é necessário por razões de interesse público substancial e ocorre com base numa lei 

aplicável que é proporcional ao fim perseguido e fornece medidas adequadas e específicas para 

proteger os seus direitos fundamentais e interesses. 



Apenas Tratamos Dados Relativos a Infrações Penais, e números de identificação nacionais, na medida do 

exigido ou permitido pela lei aplicável. 

Fins pelos quais podemos Tratar os seus Dados Pessoais, e bases legais para o Tratamento: os fins pelos quais 

podemos Tratar Dados Pessoais, sujeitos à lei aplicável, e as bases legais ao abrigo das quais podemos realizar 

esse Tratamento, são: 

Atividade de Tratamento Base legal de Tratamento 

AML/KYC: cumprimento das nossas 

obrigações de conformidade 

regulamentar, incluindo verificações 

"Conheça o Seu Cliente"; e confirmação e 

verificação da sua identidade (incluindo 

através da utilização de agências de 

notação de crédito); e análise face a listas 

de sanções governamentais, de 

organismos supranacionais (incluindo, 

mas não se limitando à União Europeia e 

ao Conselho de Segurança das Nações 

Unidas) e/ou de agências responsáveis 

pela aplicação da lei, bem como listas de 

sanções internas e outras restrições 

legais. 

• O Tratamento é necessário para conformidade com uma 

obrigação legal; ou 

• O Tratamento é necessário em relação a qualquer 

contrato que o cliente possa celebrar connosco, ou para 

tomar medidas antes da celebração de um contrato 

connosco; ou 

• Temos um interesse legítimo na realização do 

Tratamento para efeitos de proteção contra fraude (na 

medida em que esse interesse legítimo não seja 

sobreposto pelos seus interesses, direitos e liberdades 

fundamentais); ou 

• Obtivemos o seu consentimento prévio para o 

Tratamento (esta base legal é apenas utilizada 

relativamente ao Tratamento integralmente voluntário; 

não é utilizada para o Tratamento necessário ou 

obrigatório de qualquer forma).  

Integração de clientes: convites à 

apresentação de propostas (RFP), 

integração de novos clientes; e 

conformidade com os nossos requisitos de 

conformidade, políticas e procedimentos 

internos. 

• O Tratamento é necessário em relação a qualquer 

contrato que o cliente possa celebrar connosco, ou para 

tomar medidas antes da celebração de um contrato 

connosco; ou 

• Temos um interesse legítimo na realização do 

Tratamento para efeitos de integração de novos clientes 

(na medida em que esse interesse legítimo não seja 

sobreposto pelos seus interesses, direitos e liberdades 

fundamentais). 

Solvabilidade: realização de verificações 

de notação de crédito e outras medidas de 

diligência devida financeira 

• Temos um interesse legítimo na realização do 

Tratamento para efeitos de realização de medidas de 

diligência devida financeira (na medida em que esse 

interesse legítimo não seja sobreposto pelos seus 



interesses, direitos e liberdades fundamentais); ou 

• Obtivemos o seu consentimento prévio para o 

Tratamento (esta base legal é apenas utilizada 

relativamente ao Tratamento integralmente voluntário; 

não é utilizada para o Tratamento necessário ou 

obrigatório de qualquer forma). 

Fornecimento de produtos e serviços ao 

cliente: administração de relacionamentos 

e serviços relacionados; realização de 

tarefas necessárias para a prestação dos 

serviços solicitados; comunicação com o 

cliente relativamente a esses serviços. 

• O Tratamento é necessário em relação a qualquer 

contrato que o cliente possa celebrar connosco, ou para 

tomar medidas antes da celebração de um contrato 

connosco; ou 

• Temos um interesse legítimo na realização do 

Tratamento para efeitos de prestação de serviços ao 

cliente (na medida em que esse interesse legítimo não 

seja sobreposto pelos seus interesses, direitos e 

liberdades fundamentais); ou 

• Obtivemos o seu consentimento prévio para o 

Tratamento (esta base legal é apenas utilizada 

relativamente ao Tratamento integralmente voluntário; 

não é utilizada para o Tratamento necessário ou 

obrigatório de qualquer forma). 

Marketing/Prospeção: comunicação com o 

cliente por quaisquer meios (incluindo por 

e-mail, telefone, mensagem de texto, 

redes sociais, correio ou pessoalmente), 

sujeito à garantia de que tais 

comunicações são fornecidas ao cliente 

em conformidade com a lei aplicável; e 

manutenção e atualização das suas 

informações de contacto, sempre que 

adequado. 

• Temos um interesse legítimo na realização do 

Tratamento para efeitos de realização de marketing e 

prospeção (na medida em que esse interesse legítimo 

não seja sobreposto pelos seus interesses, direitos e 

liberdades fundamentais); ou 

• Obtivemos o seu consentimento prévio para o 

Tratamento (esta base legal é apenas utilizada 

relativamente ao Tratamento integralmente voluntário; 

não é utilizada para o Tratamento necessário ou 

obrigatório de qualquer forma).  

Operação dos nossos Sites: operação e 

manutenção dos nossos Sites; 

fornecimento de conteúdo ao cliente; 

apresentação de publicidade e outras 

informações ao cliente; e comunicação e 

interação com o cliente através dos 

nossos Sites. 

• O Tratamento é necessário em relação a qualquer 

contrato que o cliente possa celebrar connosco, ou para 

tomar medidas antes da celebração de um contrato 

connosco; ou 

• Temos um interesse legítimo na realização do 

Tratamento para efeitos de prestação de serviços ao 

cliente (na medida em que esse interesse legítimo não 

seja sobreposto pelos seus interesses, direitos e 



liberdades fundamentais); ou 

• Obtivemos o seu consentimento prévio para o 

Tratamento (esta base legal é apenas utilizada 

relativamente ao Tratamento integralmente voluntário; 

não é utilizada para o Tratamento necessário ou 

obrigatório de qualquer forma). 

Operações de TI: gestão dos nossos 

sistemas de comunicação; operação de 

segurança de TI; e auditorias de 

segurança de TI. 

• O Tratamento é necessário para conformidade com uma 

obrigação legal; ou 

• Temos um interesse legítimo na realização do 

Tratamento para efeitos de gestão e operação dos 

nossos sistemas de TI e garantia da segurança desses 

sistemas (na medida em que esse interesse legítimo não 

seja sobreposto pelos seus interesses, direitos e 

liberdades fundamentais). 

Saúde e segurança: avaliações de saúde 

e segurança e manutenção de registos; e 

conformidade com obrigações legais 

relacionadas. 

• O Tratamento é necessário para conformidade com uma 

obrigação legal; ou 

• Temos um interesse legítimo na realização do 

Tratamento para efeitos de disponibilização de um 

ambiente seguro nas nossas instalações (na medida em 

que esse interesse legítimo não seja sobreposto pelos 

seus interesses, direitos e liberdades fundamentais); ou 

• O Tratamento é necessário para proteger os interesses 

vitais de qualquer pessoa. 

Gestão financeira: vendas; finanças; 

auditoria corporativa; e gestão de 

fornecedores. 

• Temos um interesse legítimo na realização do 

Tratamento para efeitos de disponibilização de um 

ambiente seguro nas nossas instalações (na medida em 

que esse interesse legítimo não seja sobreposto pelos 

seus interesses, direitos e liberdades fundamentais); ou 

• Obtivemos o seu consentimento prévio para o 

Tratamento (esta base legal é apenas utilizada 

relativamente ao Tratamento integralmente voluntário; 

não é utilizada para o Tratamento necessário ou 

obrigatório de qualquer forma). 

Pesquisa: realização de pesquisas de 

mercado ou de satisfação dos clientes; e 

envolvimento com o cliente para efeitos de 

• Temos um interesse legítimo na realização do 

Tratamento para efeitos de disponibilização de um 

ambiente seguro nas nossas instalações (na medida em 



obtenção das suas opiniões sobre os 

nossos produtos e serviços. 

que esse interesse legítimo não seja sobreposto pelos 

seus interesses, direitos e liberdades fundamentais); ou 

• Obtivemos o seu consentimento prévio para o 

Tratamento (esta base legal é apenas utilizada 

relativamente ao Tratamento integralmente voluntário; 

não é utilizada para o Tratamento necessário ou 

obrigatório de qualquer forma). 

Segurança: segurança física das nossas 

instalações (incluindo registos de visitas 

às nossas instalações e gravações de 

CCTV); e segurança eletrónica (incluindo 

registos de início de sessão e detalhes de 

acesso, sempre que o cliente acede aos 

nossos sistemas eletrónicos). 

• O Tratamento é necessário para conformidade com uma 

obrigação legal; ou 

• Temos um interesse legítimo na realização do 

Tratamento para efeitos de garantia da segurança física 

e eletrónica do nosso negócio e das nossas instalações 

(na medida em que esse interesse legítimo não seja 

sobreposto pelos seus interesses, direitos e liberdades 

fundamentais). 

Investigações: deteção, investigação e 

prevenção de violações de políticas, e 

infrações penais, em conformidade com a 

lei aplicável. 

• O Tratamento é necessário para conformidade com uma 

obrigação legal; ou 

• Temos um interesse legítimo na realização do 

Tratamento para efeitos de deteção, e proteção contra, 

violações das nossas políticas e das leis aplicáveis (na 

medida em que esse interesse legítimo não seja 

sobreposto pelos seus interesses, direitos e liberdades 

fundamentais). 

Conformidade legal: conformidade com as 

nossas obrigações legais e 

regulamentares ao abrigo da lei aplicável. 

• O Tratamento é necessário para conformidade com uma 

obrigação legal. 

Ações judiciais: estabelecimento, exercício 

e defesa de direitos legais. 

• O Tratamento é necessário para conformidade com uma 

obrigação legal; ou 

• Temos um interesse legítimo na realização do 

Tratamento para efeitos de estabelecimento, exercício 

ou defesa dos nossos direitos legais (na medida em que 

esse interesse legítimo não seja sobreposto pelos seus 

interesses, direitos e liberdades fundamentais). 

Melhoria dos nossos produtos e serviços: 

identificação de problemas com produtos 

• Temos um interesse legítimo na realização do 

Tratamento para efeitos de melhoria dos nossos 



e serviços existentes; planeamento de 

melhorias a produtos e serviços 

existentes; e criação de novos produtos e 

serviços. 

produtos e serviços (na medida em que esse interesse 

legítimo não seja sobreposto pelos seus interesses, 

direitos e liberdades fundamentais); ou 

• Obtivemos o seu consentimento prévio para o 

Tratamento (esta base legal é apenas utilizada 

relativamente ao Tratamento integralmente voluntário; 

não é utilizada para o Tratamento necessário ou 

obrigatório de qualquer forma). 

Gestão de Riscos: auditoria, 

conformidade, controlos e outra gestão de 

riscos. 

• O Tratamento é necessário para conformidade com uma 

obrigação legal; ou 

• Temos um interesse legítimo na realização do 

Tratamento para efeitos de garantia de gestão dos níveis 

de risco a que o nosso negócio está exposto (na medida 

em que esse interesse legítimo não seja sobreposto 

pelos seus interesses, direitos e liberdades 

fundamentais). 

Prevenção de fraude: deteção, prevenção 

e investigação de fraude. 

• O Tratamento é necessário para conformidade com uma 

obrigação legal; ou 

• Temos um interesse legítimo na realização do 

Tratamento para efeitos de deteção e proteção contra 

fraude (na medida em que esse interesse legítimo não 

seja sobreposto pelos seus interesses, direitos e 

liberdades fundamentais). 

3. Partilha dos seus Dados Pessoais 

Podemos utilizar terceiros externos como os descritos abaixo para tratar os seus Dados Pessoais em nosso 

nome, em conformidade com estes fins. 

Se aplicável, sempre que nos tenha notificado do seu consultor, os Dados Pessoais fornecidos podem ser 

partilhados com esse consultor. O cliente terá de notificar-nos por escrito se já não pretender que partilhemos os 

seus Dados Pessoais com o seu consultor ou de qualquer alteração ao seu consultor. O seu consultor deverá ter 

os seus próprios acordos com o cliente relativamente à utilização dos seus Dados Pessoais. Os Dados Pessoais 

fornecidos podem também ser partilhados com outras organizações para que possamos cumprir com quaisquer 

requisitos legais ou regulamentares (por exemplo, relatórios de auditoria e verificações antibranqueamento de 

capitais). Além disso, podemos partilhar os seus Dados Pessoais com as empresas do grupo Threadneedle para 

os efeitos previstos na presente declaração de privacidade. 

A Threadneedle pode ainda comunicar os seus Dados Pessoais às pessoas e entidades autorizadas indicadas 

abaixo, incluindo, mas não se limitando às partes para as quais o cliente nos confere posteriormente permissão, 



ou às quais a Threadneedle tem uma obrigação legal ou qualquer outro dever de os fornecer. Para os efeitos 

previstos acima, as suas informações podem ser divulgadas a: 

1. quaisquer outras filiais ou empresas do nosso grupo de empresas; 

2. quaisquer autoridades reguladoras, de supervisão, governamentais ou quase-governamentais com autoridade 

e jurisdição sobre nós; 

3. qualquer agente, subcontratado ou prestador de serviços terceiro, consultor profissional ou qualquer outra 

pessoa sob dever de confidencialidade para com a Columbia Threadneedle Investments; 

4. qualquer agência de notação de crédito e, em caso de incumprimento, qualquer sociedade de cobrança de 

dívidas; 

5. qualquer participante ou subparticipante efetivo ou potencial, cessionário, beneficiário de novação ou de 

transferência dos nossos direitos e/ou obrigações relativamente ao cliente; e 

6. qualquer instituição financeira com a qual tenhamos ou à qual proponhamos a realização de negócios 

Consulte também "Transferências para o estrangeiro", abaixo. 

4. Alterações no negócio 

Se nós ou o grupo Threadneedle sofrermos uma reorganização do grupo ou formos vendidos a um terceiro, os 

Dados Pessoais que nos tenham sido fornecidos podem ser transferidos para essa entidade reorganizada ou 

terceiro e utilizados para os efeitos previstos acima. 

5. Transferências para o estrangeiro  

Podemos transferir os seus Dados Pessoais para países localizados fora do Espaço Económico Europeu (o 

EEE), incluindo os Estados Unidos e a Índia. Isso pode ocorrer quando os nossos servidores, fornecedores e/ou 

prestadores de serviços estão sediados fora do EEE. Podemos transferir as suas informações sob determinadas 

circunstâncias (por exemplo, sempre que necessário para a execução do nosso contrato consigo). As leis de 

proteção de dados e outras leis destes países podem não ser tão exaustivas como as que se aplicam no EEE - 

nessas circunstâncias, tomaremos medidas no sentido de assegurar o respeito pelos seus direitos de 

privacidade e confidencialidade.  

Sempre que transferimos os seus Dados Pessoais para outros países, fazemo-lo com base em: 

• decisões de adequação da Comissão Europeia; 

• Cláusulas Contratuais-tipo adequadas; ou 

• outros mecanismos de transferência válidos. 

Se pretender receber mais informações sobre as salvaguardas aplicadas a transferências internacionais de 

dados pessoais, utilize os detalhes de contacto fornecidos na secção “Informações de Contacto”, abaixo. 

6. Os seus direitos 

Com exceções limitadas, o cliente tem direito, em conformidade com a lei aplicável, a objetar ou solicitar a 

restrição do tratamento dos seus Dados Pessoais e a solicitar o acesso a, retificação, eliminação e portabilidade 

dos seus Dados Pessoais. Este serviço é fornecido gratuitamente, salvo no caso de pedidos manifestamente 

infundados ou excessivos. Nestas circunstâncias, reservamo-nos o direito de cobrar uma taxa razoável ou de 

recusar a satisfação do pedido. Pode contactar-nos por escrito para Threadneedle Investment Services Limited, 



PO Box 10033, Chelmsford, Essex CM99 2AL ou, em alternativa, consultar as Informações de Contacto na 

secção 13, abaixo. 

Se quaisquer das informações que detemos sobre si estiverem incorretas, informe-nos para que as possamos 

corrigir.  

Sujeito a quaisquer leis e regulamentos aplicáveis, se preferir não ser informado dos nossos produtos e serviços, 

informe-nos. 

Pode apresentar uma reclamação junto da Autoridade de Proteção de Dados se considerar que o nosso 

tratamento dos seus Dados Pessoais pode infringir a lei aplicável. 

7. Informações de Terceiros 

Se nos fornecer informações acerca de outra pessoa, o cliente confirma que já dispõe de confirmação explícita 

de que essa pessoa o designou para agir em seu nome no consentimento do tratamento dos respetivos Dados 

Pessoais pela Threadneedle. Isto significa que o cliente informou essa pessoa da nossa identidade e dos fins 

para os quais os respetivos Dados Pessoais serão tratados, nomeadamente, para verificar o respetivo nome e 

endereço e, de outro modo, apenas em relação ao cliente. O cliente aceita isentar-nos, e a qualquer empresa do 

grupo Threadneedle ou terceiro relevante, de responsabilidade pelo facto de o cliente não ter cumprido com o 

presente parágrafo. 

8. Segurança de Dados  

Mantemos medidas de segurança razoáveis para proteger Dados Pessoais contra perda, interferência, utilização 

indevida, acesso não autorizado, divulgação, alteração ou destruição. O cliente é responsável por garantir que 

quaisquer Dados Pessoais que nos envie são enviados de forma segura. 

Também mantemos procedimentos razoáveis no sentido de ajudar a garantir que esses dados são fiáveis para a 

sua utilização pretendida e que são precisos, completos e atuais. 

9. Precisão de Dados 

Tomamos medidas razoáveis no sentido de assegurar que: 

• os seus Dados Pessoais que Tratamos são precisos e, sempre que necessário, mantidos atualizados; e 

• quaisquer dos seus Dados Pessoais que Tratemos que estejam imprecisos (no que respeita aos fins 

para os quais são Tratados) são eliminados ou retificados sem demora. Podemos solicitar 

periodicamente que confirme a precisão dos seus Dados Pessoais. 

10. Minimização de Dados 

Tomamos medidas razoáveis concebidas para assegurar que os seus Dados Pessoais que Tratamos estão 

limitados aos Dados Pessoais razoavelmente necessários em relação aos fins previstos neste Aviso. 

11. Retenção de Dados 



Tomamos todas as medidas razoáveis no sentido de assegurar que os seus Dados Pessoais são apenas 

Tratados pelo período mínimo de tempo necessário para os efeitos previstos no presente Aviso. Os critérios 

para determinar a duração pela qual retemos os seus Dados Pessoais são os seguintes: 

(1) retemos cópias dos seus Dados Pessoais de uma forma que permita a identificação apenas enquanto: 

a. mantivermos um relacionamento contínuo consigo (por exemplo, sempre que for destinatário dos nossos 

serviços ou estiver legalmente incluído na nossa lista de correio e não tiver anulado a subscrição); ou 

b. os seus Dados Pessoais forem necessários no que respeita aos efeitos legais previstos neste Aviso, para os 

quais tenhamos uma base legal válida (por exemplo, os seus dados pessoais estão incluídos num contrato entre 

nós e a sua entidade empregadora e temos um interesse legal no tratamento desses dados para efeitos de 

operação do nosso negócio e cumprimento das nossas obrigações ao abrigo desse contrato; ou sempre que 

tenhamos uma obrigação legal de reter os seus Dados Pessoais), 

e ainda: 

(2) pela duração de: 

a. qualquer período de limitação aplicável ao abrigo da lei aplicável (isto é, qualquer período durante o qual 

qualquer pessoa possa intentar uma ação legal contra nós relativamente aos seus Dados Pessoais ou para a 

qual os seus Dados Pessoais possam ser relevantes); e 

b. um período adicional de 12 (doze) meses após o final desse período de limitação aplicável (para que, se uma 

pessoa intentar uma ação no final do período de limitação, tenhamos ainda um período de tempo razoável para 

identificar quaisquer Dados Pessoais relevantes para essa ação), 

e: 

(3) além disso, se quaisquer ações legais relevantes foram intentadas, podemos continuar a Tratar os seus 

Dados Pessoais pelos períodos adicionais necessários relacionados com essa ação. 

Durante os períodos indicados nos parágrafos (2)a e (2)b acima, iremos restringir o nosso Tratamento dos seus 

Dados Pessoais ao armazenamento, e manutenção da segurança, desses dados, salvo na medida em que 

esses dados precisem de ser analisados em relação a qualquer ação legal ou qualquer obrigação ao abrigo da 

lei aplicável. 

Após o fim dos períodos constantes dos parágrafos (1), (2) e (3) acima, cada um na medida do aplicável, iremos: 

• eliminar ou destruir permanentemente os Dados Pessoais relevantes; 

• arquivar os seus Dados Pessoais para que não sejam utilizáveis; ou 

• tornar os Dados Pessoais relevantes anónimos. 

12. Cookies 

Um "cookie" consiste num pequeno pedaço de informações codificadas enviadas por um servidor da Web para 

ser armazenado no seu navegador da Web (Internet Explorer, Chrome, Firefox, Safari, etc.), para que possa 



memorizar algo sobre si, como o seu nome de utilizador, palavra-passe ou referências, numa data posterior. Os 

cookies têm três funções: segurança, início de sessão e exoneração de responsabilidade. 

Um cookie também garante que existe uma identificação única quando visita o website 

ColumbiaThreadneedle.com e ajuda-nos a determinar que página poderá ver na próxima vez que visitar o 

website. Este processo permite-nos fornecer-lhe informações personalizadas e simplificar a sua experiência de 

utilização. 

Utilizamos cookies persistentes que não expiram no final da sessão de um utilizador. O cookie armazenado no 

seu navegador da Web não contém quaisquer Dados Pessoais e está encriptado, sendo que apenas o nosso 

servidor da Web o pode ler. 

Especificamente, os cookies podem: 

1. permitir-nos reconhecer o PC que está a utilizar quando regressa ao nosso website, para que possamos 

compreender o seu interesse no nosso website e adaptar o conteúdo do website e a publicidade aos seus 

interesses; 

2. identificá-lo após ter iniciado sessão, armazenando um número de referência temporário no cookie, para que 

o nosso servidor da Web possa realizar um diálogo consigo ao mesmo tempo que lida com outros clientes (o 

seu navegador mantém este tipo de cookie até que termine sessão ou feche o seu navegador, quando estes 

tipos de cookie são normalmente eliminados. Nenhuma outra informação é armazenada neste tipo de cookie); 

3. permitir que transporte informações entre páginas do nosso website e evitar que tenha de reintroduzir essas 

informações; 

4. permitir o seu acesso a informações armazenadas, se se registar para quaisquer dos nossos serviços online; 

5. permitir-nos produzir informações estatísticas (anónimas) que nos ajudam a melhorar a estrutura e o conteúdo 

do nosso website; e/ou, 

6. permitir-nos avaliar a eficácia da nossa publicidade e promoções. 

Para saber mais sobre cookies e como geri-los, visite aboutcookies.org. 

A nossa utilização de cookies 

No nosso website, utilizamos cookies para melhorar o nosso serviço e ajudar a gerir a sua visita. A lista abaixo 

mostra todos os cookies que são definidos por este website e serviços de terceiros que utilizamos. 

Cookies para melhoria do serviço 

O Google Analytics define cookies para nos ajudar a prever com precisão o número de visitantes do website, 

que páginas visita, durante quanto tempo permanece no site, como chegou aqui e em que clica. Utilizamos estas 

informações para melhorar a experiência de utilização. Não recolhemos ou armazenamos os seus Dados 

Pessoais (por exemplo, o seu nome ou endereço), pelo que estas informações não podem ser utilizadas para 

identificar quem é. 

Os seguintes cookies são definidos pelo Google Analytics: 

Nome Conteúdo Típico e Descrição Expira 

http://www.aboutcookies.org/


Nome Conteúdo Típico e Descrição Expira 

_utma 

Número gerado aleatoriamente 

Este cookie mantém um registo do número de vezes que um visitante esteve 

no site, quando foi a sua primeira visita e quando ocorreu a sua última visita. 

Após 2 anos 

_utmb 

Número gerado aleatoriamente 

Este cookie cria uma marca de hora do momento exato em que um visitante 

acede a um site. 

Após 30 minutos 

_utmc 

Número gerado aleatoriamente 

Este cookie cria uma marca de hora do momento exato em que um visitante 

abandona um site. 

Quando fecha o 

seu navegador 

_utmz 

Número gerado aleatoriamente e informações sobre como chegou ao site 

(por exemplo, diretamente ou através de uma ligação, pesquisa orgânica ou 

pesquisa paga). 

Este cookie mantém um registo da origem do visitante, que motor de 

pesquisa utilizou, em que ligação clicou, que palavra-chave utilizou e em 

que parte do mundo acedeu ao nosso website. 

Após 6 meses 

_utmt Utilizado para diminuir a taxa de pedidos Após 10 minutos 

_utmv 
Utilizado para armazenar dados variáveis personalizados ao nível do 

visitante.  
Após 2 anos 

_dc_gtm_UA-

608432-13 
Google Tag Manager: utilizado para gerir todos os scripts no website Após 10 minutos 

 

As informações geradas pelo cookie sobre a utilização do website serão normalmente armazenadas num 

servidor da Google nos Estados Unidos. No entanto, se estiver localizado na UE ou no Espaço Económico 

Europeu, o seu endereço IP será previamente abreviado pela Google. Em casos excecionais apenas, o seu 

endereço completo será transmitido a um servidor da Google nos Estados Unidos e abreviado aí. Em nosso 

nome, a Google utilizará estas informações para efeitos de compilação de relatórios sobre a atividade do 

website e fornecimento de outros serviços relacionados com a atividade do website e da utilização da Internet. O 

endereço IP transmitido do seu navegador como parte do Google Analytics não será associado a quaisquer 

outros dados detidos pela Google. Pode impedir a transmissão de dados de utilização da Web (incluindo o seu 

endereço IP) gerados pelo cookie para a Google e o seu tratamento aí se transferir e instalar este Plug-in de 

Navegador. 

Cookies para gestão da sua visita 

http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en
http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en


Utilizamos um número de cookies para memorizar as suas seleções e preferências que efetuou ao consultar as 

informações neste site. Estes cookies informam-nos se é ou não um visitante regular, se aceitou a nossa 

isenção de responsabilidade e os termos e condições do website, que tipo de investidor é e qual é a sua 

preferência de idioma. 

Os seguintes cookies são definidos por nós: 

Nome Conteúdo Típico Expira 

sessionId Letras e números gerados aleatoriamente 
Quando fecha o 

seu navegador 

sessionlastupdated Número gerado aleatoriamente 
Quando fecha o 

seu navegador 

__RequestVerificationToken_Lw__ Letras e números gerados aleatoriamente 
Quando fecha o 

seu navegador 

.ASPXAUTH 
Utilizado para determinar se um utilizador está 

autenticado 

Quando fecha o 

seu navegador 

AWSELB Letras e números gerados aleatoriamente 
Quando fecha o 

seu navegador 

RPM_vref Letras e números gerados aleatoriamente 
Quando fecha o 

seu navegador 

RPM_vrref Letras e números gerados aleatoriamente 
Quando fecha o 

seu navegador 

culture 
Depende da sua preferência de idioma: en-GB, fr-FR, de-

DE, it-IT, es-ES, NL-nl ou pt-PT 
Após 1 ano 

Global-disclaimer Aceite Após 1 ano 

private-disclaimer Aceite Após 1 ano 

Intermediary-disclaimer Aceite Após 1 ano 

Institutional-disclaimer Aceite Após 1 ano 



Nome Conteúdo Típico Expira 

Distribution partner-disclaimer Aceite Após 1 ano 

Investor type 

Depende da sua preferência de tipo de investidor: 

privado, intermediário, institucional ou parceiro de 

distribuição 

Após 1 ano 

Desativação de Cookies 

Se não pretender ter um cookie armazenado no seu computador, deverá desativá-los nas opções de segurança 

dos seus navegadores, utilizando a definição de utilização anónima dos navegadores (designada "Incógnito" no 

Chrome, "InPrivate" no Internet Explorer, "Navegação Privada" no Firefox e no Safari, etc.). Se o fizer, não 

iremos colocar cookies no seu computador. Tenha em atenção que, ao eliminar os nossos cookies ou desativar 

cookies futuros, poderá não conseguir aceder a determinadas áreas ou funcionalidades do nosso site e o site 

não funcionará como se tivesse permitido a nossa utilização de cookies. 

13. Informações de Contacto 

 

Pode suscitar quaisquer questões relativamente ao tratamento dos seus Dados Pessoais contactando o nosso 

Responsável pela Proteção de Dados em qualquer altura: 

DPO@columbiathreadneedle.com 

Cannon Place, 78 Cannon Street, London EC4N 6AG 

 

14. Responsáveis pelo Tratamento 

Threadneedle Asset Management Holdings Ltd Cannon Place, 78 Cannon Street, London EC4N 6AG 

Threadneedle Asset Management Limited Cannon Place, 78 Cannon Street, London EC4N 6AG 

Threadneedle International Limited Cannon Place, 78 Cannon Street, London EC4N 6AG 

Threadneedle Investment Services Ltd Cannon Place, 78 Cannon Street, London EC4N 6AG 

Threadneedle Management Services Limited Cannon Place, 78 Cannon Street, London EC4N 6AG 

Threadneedle Pension Trustees Limited Cannon Place, 78 Cannon Street, London EC4N 6AG 

Threadneedle Pensions Limited Cannon Place, 78 Cannon Street, London EC4N 6AG 

Threadneedle Portfolio Services Limited Cannon Place, 78 Cannon Street, London EC4N 6AG 

Threadneedle Property Investments Ltd Cannon Place, 78 Cannon Street, London EC4N 6AG 

Threadneedle Unit Trust Manager Limited Cannon Place, 78 Cannon Street, London EC4N 6AG 

Threadneedle Management Luxembourg SA 44, rue de la Vallée L-2661 Luxemburgo, Grão-

Ducado do Luxemburgo 

Columbia Threadneedle SICAV SIF 44, rue de la Vallée L-2661 Luxemburgo, Grão-

Ducado do Luxemburgo 

Threadneedle Property Unit Trust Luxembourg 

Feeder SA SICAV SI 

44, rue de la Vallée L-2661 Luxemburgo, Grão-

Ducado do Luxemburgo 



Threadneedle International Investments GmbH Claridenstrasse 41, 8002 Zurique, Suíça 

 

Threadneedle (Lux) 44, rue de la Vallée L-2661 Luxemburgo, Grão-

Ducado do Luxemburgo 

Columbia Threadneedle Investments (ME) Limited Gate Village 5, Level 2, Dubai International Financial 
Centre, P.O.Box 482005 Dubai, Emirados Árabes 
Unidos 

15. Termos Definidos 

Responsável pelo 

Tratamento 

A entidade que decide como e porque é que os Dados Pessoais são Tratados. Em 

muitas jurisdições, o Responsável pelo Tratamento tem a responsabilidade 

principal pelo cumprimento das leis de proteção de dados aplicáveis. 

Autoridade de Proteção 

de Dados 

Uma autoridade pública independente legalmente incumbida de supervisionar a 

conformidade com as leis de proteção de dados aplicáveis. 

Dados Pessoais Informações relativas a qualquer pessoa ou a partir das quais uma pessoa é 

identificável1. 

Tratar ou Tratado ou 

Tratamento 

Algo que é efetuado com quaisquer Dados Pessoais, por meios automatizados ou 

não, como a recolha, gravação, organização, estruturação, armazenamento, 

adaptação ou alteração, obtenção, consulta, utilização, divulgação por transmissão, 

disseminação ou, de outro modo, disponibilização, alinhamento ou combinação, 

restrição, eliminação ou destruição. 

Pessoal Quaisquer diretores, agentes, consultores, empregados, trabalhadores 

temporários, subcontratantes individuais, estagiários, destacados e outro pessoal. 

Subcontratante Qualquer pessoa ou entidade que Trata Dados Pessoais em nome do Responsável 

pelo Tratamento (que não os empregados do Responsável pelo Tratamento). 

Dados de Categoria Dados Pessoais sobre a raça ou etnia, opiniões políticas, crenças religiosas ou 



Especial filosóficas, filiação em sindicatos, saúde física ou mental, vida sexual ou quaisquer 

outras informações que possam ser consideradas sensíveis ao abrigo da legislação 

aplicável. 

Dados Relativos a 

Infrações Penais 
Dados pessoais sobre infrações ou sanções penais efetivas ou alegadas. 

1 Deverá salientar-se que o conceito de dados pessoais nas leis de proteção de dados da Áustria e da Suíça 

inclui informações sobre pessoas coletivas e pessoas singulares. 

 


