A imatch, inovation ignition lda. (adiante designada por “imatch”) é uma empresa que se dedica à
prestação de serviços de consultoria em matéria de inovação, cultura e impacto e, também, à
realização de eventos institucionais.
No âmbito da sua atividade, a imatch assegura a gestão do website https://imatch.pt/,
empenhando-se em proteger a privacidade dos utilizadores do mesmo, adotando as medidas que
considera adequadas para assegurar a exatidão, integridade e confidencialidade dos dados
pessoais, bem como todos os demais direitos que assistem aos respetivos titulares, atuando em
conformidade com o Regulamento Geral de Proteção de Dados, doravante designado de RGPD.
No cumprimento dos princípios de transparência e de lealdade, reforçamos o nosso Aviso de
Privacidade, no qual descrevemos o tratamento de dados pessoais realizado no âmbito do acesso e
utilização deste website pelo utilizador, de modo a assegurar a exatidão, integridade e
confidencialidade dos dados pessoais, por forma a cumprir o RGPD e garantir que o tratamento de
dados pessoais é lícito, leal, transparente e limitado às finalidades.

A entidade responsável pelo tratamento destes dados é a imatch, com o número único de matrícula
na Conservatória do Registo Comercial e de pessoa coletiva 508681766 com sede na Rua Dr.
Augusto José da Cunha, nº 11, 3º A, 1495-240, Algés.

Pode contactar a imatch sobre qualquer questão relacionada com o presente aviso de privacidade,
através dos seguintes pontos de contactos:
o

privacy@imatch.pt

o

919716527 (dias úteis, das 9h às 12.30h e das 14.00h às 18.30h)

A imatch recolhe os seus dados e trata os seus dados de acordo com as seguintes finalidades e com
os seguintes fundamentos:
- Resposta às questões evidenciadas pelo utilizador (formulário, email ou telefone):
A imatch utiliza os dados pessoais dos utilizadores que preencherem os seus formulários com
questões a ser respondidas apenas para resposta às questões colocadas.
Os fundamentos da licitude para este tratamento de dados são os interesses legítimos da imatch.
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- Campanhas de marketing:
Com o consentimento do utilizador (quando necessário), a imatch utiliza os Dados Pessoais do
utilizador para lhe fornecer informações sobre serviços (por exemplo, comunicações de marketing,
newsletters, divulgação de eventos e scounting). Isto pode ser feito através de e-mail, SMS,
chamadas telefónicas e correspondências postais na medida permitida pela legislação aplicável.
Esta utilização dos Dados Pessoais do cliente é voluntária, o que significa que este se pode opor ou
retirar o seu consentimento sempre que assim pretenda.
Os fundamentos da licitude para este tratamento de dados são o consentimento do utilizador e os
interesses legítimos da imatch.

A imatch não licencia nem vende os Dados Pessoais do utilizador a empresas de terceiros para os
seus próprios fins de marketing, exceto em situações em que o utilizador tenha dado
expressamente o seu consentimento. A identidade destes terceiros será divulgada quando a
autorização do cliente for solicitada.
No entanto, para efeitos de resposta às questões colocadas pelo utilizador num formulário no
âmbito dum evento conjunto, a imatch cede os dados necessários (conteúdo das perguntas, sem
mencionar os dados do utilizador) ao parceiro do evento.

A imatch procede à recolha e ao tratamento dos dados pessoais disponibilizados pelo utilizador e
necessários à prestação das informações por si solicitadas e ao envio de comunicações de marketing
direto (quando para tal exista consentimento). Podemos recolher ainda alguns dados através da
utilização de cookies.
Os dados que recolhemos dependem do contexto das suas interações com a imatch podendo incluir
o seguinte:
- Nome e dados de contacto: recolhemos o seu nome próprio e apelido;
- Organização à qual se encontra adstrito;
- Endereço de correio eletrónico;
- Número de telemóvel;
- Morada;
- Opiniões/comentários.
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Os dados pessoais são conservados apenas pelo período estritamente necessário para:
(i)

a prossecução das finalidades da recolha ou do tratamento das operações supra
identificadas,

(ii)

o cumprimento das obrigações jurídicas a que a imatch está adstrita,

(iii)

permitir o exercício dos direitos dos titulares (utilizadores) e o cumprimento das
obrigações correspondentes.

Após o decurso deste período, os dados pessoais são eliminados pela imatch.

Nos termos da legislação aplicável, poderá exercer os seguintes direitos:
➢ Direito de Acesso: obter a confirmação de que os seus dados pessoais são ou não objeto de
tratamento e, em caso afirmativo, aceder aos mesmos. Neste caso, a imatch reserva-se no
direito de exigir o pagamento de uma taxa razoável, tendo em conta os custos
administrativos;
➢ Direito de Retificação: obter a retificação dos dados pessoais inexatos que lhe digam
respeito e solicitar que os seus dados pessoais incompletos sejam completados;
➢ Direito ao apagamento: obter o apagamento dos seus dados pessoais, excetuando os casos
em que se verifiquem fundamentos que validem a sua conservação;
➢ Direito à Limitação do Tratamento: obter a limitação do tratamento dos seus dados
pessoais quando estes digam respeito a determinadas categorias de dados ou finalidades
de tratamento;
➢ Direito de Portabilidade: receber os dados pessoais que nos forneceu, num formato
estruturado de uso corrente e de leitura automática, bem como de solicitar a transmissão
dos seus dados pessoais a outro responsável pelo tratamento;
➢ Direito de Oposição: opor-se, em qualquer momento, a determinado tratamento dos seus
dados pessoais, como por exemplo, no caso do tratamento de dados pessoais para fins de
comercialização direta;
➢ Direito de Não Sujeição a Decisões Individuais Automatizadas, incluindo a Definição de
Perfis: não ficar sujeito a nenhuma decisão tomada exclusivamente com base no
tratamento automatizado, incluindo a definição de perfis, que produza efeitos na sua esfera
jurídica ou que o afete significativamente de forma similar.
➢ Direito de retirar o seu consentimento sempre que o haja prestado. A retirada de
consentimento não invalida, no entanto, o tratamento efetuado até à data da retirada.

3

O titular dos dados pessoais tem também o direito de apresentar uma queixa à Comissão Nacional
de Proteção de Dados – CNPD -, ou outra autoridade de controlo competente, bem como de
recorrer a qualquer outra via de recurso judicial, caso considere que os seus dados pessoais não são
objeto de um tratamento lícito por parte da imatch, nos termos da legislação vigente e do presente
aviso.

Para que possa exercer os seus direitos deverá enviar um pedido escrito dirigido através do
endereço de e-mail privacy@imatch.pt

A imatch compromete-se a pôr em prática as medidas técnicas e organizativas adequadas para
proteger os dados pessoais dos seus Clientes, Parceiros, Fornecedores, Participantes e outros
stakeholders contra a sua destruição, acidental ou ilícita, a perda acidental, a alteração, a difusão ou
o acesso não autorizado por parte de terceiros, comprometendo-se a assegurar a privacidade dos
mesmos.
A imatch não vende nem aluga a terceiros qualquer dado pessoal enviado pelas entidades supra
mencionadas.

A imatch no âmbito da sua atividade, poderá recorrer a terceiros para a prestação de determinados
serviços. Por vezes a prestação destes serviços implica o acesso, por estas entidades, a dados
pessoais dos nossos Clientes, Parceiros, Fornecedores, Participantes e outros stakeholders.
Quando tal sucede, a imatch toma as medidas adequadas, de forma a assegurar que as entidades
que tenham acesso aos dados são reputadas e oferecem as mais elevadas garantias a este nível, o
que ficará devidamente consagrado e acautelado em contrato a assinar entre a imatch e a(s)
terceira(s) entidade(s).
Assim, qualquer entidade subcontratada pela imatch tratará os dados pessoais das entidades supra
mencionadas, em nome e por conta da imatch, na obrigação de adotar as medidas técnicas e
organizacionais necessárias de forma a proteger os dados pessoais contra a destruição, acidental
ou ilícita, a perda acidental, a alteração, a difusão ou o acesso não autorizado e contra qualquer
outra forma de tratamento ilícito.
Em qualquer dos casos, a imatch permanece responsável pelos dados pessoais que disponibilize.
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Para saber mais sobre cookies e como a imatch os usa no seu site, consulte o nosso Aviso de
privacidade sobre cookies.

A imatch reserva-se o direito de, a qualquer momento, proceder a reajustamentos ou alterações ao
presente Aviso de Privacidade, sendo essas alterações devidamente publicitadas no website da
imatch.
copyright @imatch 2021
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