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DELL BANK INTERNATIONAL D.A.C. 

DECLARAÇÃO DE PROTEÇÃO DE DADOS - USO DE DADOS PESSOAIS1 

 

1. Introdução & Âmbito 

Esta Declaração de Proteção de Dados (“Declaração”) define como nós, a Dell Bank International 
d.a.c., atuando enquanto Dell Financial Services, iremos processar e partilhar quaisquer dados 
pessoais que possam ser disponibilizados por V. Exa. ou que possamos obter sobre V. Exa. por outra 
via. Para os efeitos desta Declaração, todas as referências a “DFS”, “nós” ou os seus derivados 
significam Dell Bank International d.a.c. (atuando enquanto Dell Financial Services). A Dell Financial 
Services presta serviços financeiros a clientes comerciais na Europa. 
 
Primordialmente, nós recolhemos e processamos informações relacionadas com a atividade 
empresarial da organização em que V. Exa. trabalha ou representa. No entanto, por forma a concluir o 
processo de candidatura da sua organização a serviços financeiros e durante o período de vigência de 
qualquer contrato de financiamento celebrado connosco, nós também somos obrigados a recolher e 
processar determinadas informações relativas a pessoas individuais relacionadas com a organização 
(tais como trabalhadores, diretores, administradores e acionistas). É neste âmbito que poderemos 
recolher e processar informação a seu respeito, conforme descrito nesta Declaração. 
 
Nós somos o “controlador” (“controller”) de qualquer informação que processamos e que consista em 
dados pessoais - isto significa que nós somos legalmente responsáveis por garantir que este 
processamento é realizado de acordo com as leis de privacidade aplicáveis. 

 

2. Tipos de Dados Pessoais recolhidos e fontes  

Os dados pessoais que nós obtemos a seu respeito (tanto diretamente fornecidos por si como 
indiretamente, por via de terceiros (incluindo fontes on-line)) poderão incluir: o seu nome, cargo 
profissional, data de nascimento, domicílio privado, detalhes de contacto tais como endereço de correio 
eletrónico e números de telefone e prova de identidade, que poderá incluir bilhete de identificação 
fotográfico e os resultados de quaisquer investigações feitas a seu respeito (ver mais adiante na secção 
3). 
 
Os terceiros dos quais poderemos obter informação sobre si poderão ser: agências de notação de 
crédito e de prevenção de fraude; os nossos parceiros de negócios, agentes e outras empresas que 
pertençam ao nosso grupo; registos públicos; informações que obtemos através de pesquisas na 
internet; companhias de seguro, corretores e administradores (administrators); auditores, reguladores 
e entidades de supervisão, autoridades públicas e forças de segurança (law enforcement agencies). 
 

3. Uso de Dados Pessoais 

Poderemos fazer uso dos seus dados pessoais para nos ajudar a tomar decisões económicas e 
relacionadas com o crédito e para gerir a nossa relação com a sua organização, incluindo para: 
 

• avaliar qualquer candidatura para concessão de crédito ou financiamento que possamos 
receber da sua organização (incluindo para efeitos de definição de perfil); 

• realizar buscas e monitorizar com agências de notação de crédito ou de prevenção de fraude 
para verificar o histórico de crédito da sua organização, tomar decisões sobre o crédito e 
prevenir fraudes; 

                                                 
1 Caso seja um Cliente ou Pessoa Individual do Reino Unido ou da Irlanda, por favor leia as 
seções “Informação Adicional” relevantes para o seu país. 
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• identificar e verificar a sua organização, diretores, administradores, signatários, Beneficiários 
Efetivos Últimos e/ou outras partes relacionadas; 

• proceder a controlos relativamente a pessoas politicamente expostas e sanções, numa base 
contínua, conforme legalmente exigido; 

• processar qualquer contrato ou acordo económico com a sua organização; 

• gerir a conta da sua organização e prestar serviços à sua organização; 

• proceder a análises estatísticas e relatórios económicos; 

• cumprir com as disposições legais e regulatórias aplicáveis. 
 

Sujeito ao seu consentimento (quando necessário), nós poderemos igualmente usar a sua informação 
para lhe comunicar (por correio eletrónico, telefone, e/ou correio) os detalhes de eventos, iniciativas de 
marketing, inquéritos ou ofertas promocionais. 
 
Poderemos gravar e/ou monitorizar comunicações (tais como conversas telefónicas, correios 
eletrónicos, fax e outros métodos de comunicações eletrónicas) para quaisquer dos objetivos elencados 
acima e também para: 
 

• disponibilizar formação aos nossos funcionários e pessoas que atuem em nosso nome; 

• prestar-vos serviços administrativos e de suporte; 

• monitorizar e auditar a qualidade e o cumprimento com as nossas políticas e procedimentos 
próprios; 

• assistir na prevenção, deteção e investigação de potenciais ou atuais casos de abuso, fraude, 

crime ou quebra de segurança. 

 

4. Divulgação de Dados Pessoais  

Poderemos, por qualquer das razões enunciadas acima, divulgar os seus dados pessoais a outras 
sociedades dentro do nosso grupo, a terceiros que ajam em nosso nome ou que nos prestem serviços 
e/ou a reguladores e forças de segurança (law enforcement agencies). Isto inclui: 
 

• agências de notação de crédito e de prevenção de fraude; 

• fornecedores de sistemas de IT e de software (bases de dados, aplicações, cloud e serviços 
online); 

• sociedades que prestem serviços de administração contratada e de suporte, tais como serviço 
de atendimento ao cliente e processamento de pagamentos; 

• conselheiros, agentes tais como agentes de cobrança de dívida e de remarketing e corretores; 

• companhias de seguro, corretores e diretores; 

• bancos, fornecedores de financiamento ou instrumentos financeiros; 

• marketing e fornecedores de serviços on-line; 

• auditores, reguladores, entidades supervisoras, autoridades públicas e/ou forças de segurança 
(law enforcement agencies). 
 

Nós também poderemos transferir quaisquer dos nossos direitos e/ou responsabilidades no âmbito de 
um qualquer contrato ou acordo económico com a sua organização para terceiros, que, por sua vez, 
também poderão dispor de tal informação conforme descrito nesta Declaração. 
 
Poderemos ainda divulgar os seus dados pessoais sempre que assim o autorize. 

 

5. Transferências fora do EEE 

Por forma a usar, divulgar e processas dados pessoas para os fins e os destinatários descritos acima, 
poderemos transferir os seus dados pessoais para países fora do Espaço Económico Europeu 
(European Economic Area) (EEE) para sociedades, parceiros económicos ou fornecedores de serviços 
do grupo Dell Technologies (incluindo, sem limitações) os situados nos EUA, Índia, Brasil e Marrocos, 
com os quais temos salvaguardas contratuais e de segurança apropriadas. Isto poderá envolver a 
transferência dos seus dados pessoais a países que não dispõem do mesmo nível de proteção de 
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dados pessoais que o seu país de origem. Nós iremos criar proteções adequadas e apropriadas para 
salvaguardar os seus dados pessoais, incluindo medidas de segurança técnicas e organizacionais. 
Caso pretenda saber mais acerca destas transferências de dados ou para exercer os seus direitos, por 
favor contacte-nos (detalhes de contacto disponibilizados abaixo). 

 

6. Base legal para processamento  

A base legal para a recolha e processamento dos seus dados pessoas é a seguinte: 
 
Interesses legítimos da Dell Financial Service, que incluem: 
 

• o processamento de um pedido, ou a prestação, de produtos e serviços financeiros e ou a 
execução de um contrato, admitindo sempre que os nossos interesses legítimos não 
prejudicam ou lesam os seus direitos e liberdades; e/ou 

• cumprir com as obrigações legais e regulatórias. 
 

A Dell Financial Services irá obter o seu consentimento para as atividades de marketing direto (quando 
necessário). Você é livre de retirar o seu consentimento a qualquer momento. 
 

7. Os seus direitos relativamente a dados pessoais 

V. Exa. tem determinados direitos legais relativamente a dados pessoais que nós processamos a seu 
respeito. Estes incluem o direito a: 
 

(i) solicitar a retificação de dados pessoais imprecisos que processamos a seu respeito ou solicitar 
que completemos qualquer dado a seu respeito que esteja incompleto; 

(ii) opor-se ao processamento dos seus dados pessoais que processamos com base nos nossos 
interesses legítimos (ver acima); 

(iii) solicitar que os seus dados pessoais sejam apagados (sujeito a determinadas condições); 
(iv) solicitar informação sobre como processamos os seus dados pessoais e a obter uma cópia 

desses dados pessoais; 
(v) objetar decisões que estejam a ser tomadas a seu respeito baseadas unicamente no 

processamento automatizado caso essa decisão produza efeitos legais a seu respeito ou afetá-
lo significativamente; 

(vi) solicitar que restrinjamos o processamento dos seus dados pessoais por forma a que a mesma 
não seja processada até ao levantamento da restrição; 

(vii) solicitar que os seus dados pessoas lhe sejam disponibilizados num formato estruturado, usada 
habitualmente e legível por máquina (machine-readable) e que essas informações sejam 
transmitidas a outra organização em dadas circunstâncias; e/ou 

(viii) apresentar uma queixa junto de uma autoridade de supervisão se considerar que o 
processamento dos seus dados pessoas viola a lei de privacidade aplicável. 

 

8. Tomada de decisão automatizada  

Poderemos vir a tomar decisões automatizadas sobre a sua organização ao avaliar uma aplicação 
financeira. Isto poderá envolver o uso dos seus dados pessoais se você for um administrador ou o 
acionista da sua organização. O impacto de uma decisão automatizada será a de traçar um perfil de 
risco, de determinar se será concedido crédito e/ou o custo desse crédito para a sua organização. 
 

9. Retenção de dados pessoais 

Nós iremos manter os seus dados pessoas durante o tempo que for necessário atendendo aos 
propósitos descritos nesta Declaração e de acordo com a nossa política de retenção e a legislação 
aplicável. V. Exa. pode solicitar informação adicional, mediante pedido por escrito endereçado ao nosso 
cuidado (detalhes de contacto fornecidos abaixo). 
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10. Como seguramos os seus dados pessoais 

Nós tomamos todas as medidas razoáveis para proteger os seus dados pessoais de um uso indevido, 
interferência e perda, bem como de acesso não autorizado, sua modificação ou sua divulgação. As 
medidas adotadas para estes fins incluem: 
 

• ter implementadas medidas técnicas e organizacionais destinadas a garantir a integridade, 
disponibilidade e resiliência contínua dos sistemas e serviços de processamento; 

• limitar acesso físico às nossas instalações; 

• limitar o acesso à informação que recolhemos sobre V. Exa.; 

• garantir que nós, e aqueles com quem partilhamos a sua informação, têm salvaguardas de 
seguranças apropriadas para manter os dados pessoais seguros; e 

• quando exigido por lei, destruir ou desidentificar (de-identifying) os seus dados pessoais. 

 

11. Contacte-nos 

Caso tenha alguma questão relacionada com esta Declaração ou com o modo como processamos os 
seus dados pessoais, por favor contacte-nos: 
 

Correio: A/C: Data Privacy Manager, Dell Bank International d.a.c. / Dell Financial Services, 
P.O. Box 12335, Dublin 18, Irlanda  
 
Correio eletrónico: dfs_emea_privacy@dell.com  

 

12. Alterações a esta Declaração 

Iremos, pontualmente, proceder à atualização desta Declaração. Caso façamos alterações a esta 
Declaração ou qualquer alteração material à forma como usamos os seus dados pessoais, iremos rever 
esta Declaração por forma a refletir tais alterações e rever a data de entrada em vigor desta declaração, 
incluída na parte inferior desta Declaração. Encorajámo-lo a rever periodicamente esta Declaração para 
estar informado sobre como estamos a usar e a proteger os seus dados pessoais. 

 

13. Informação Adicional para Organizações do Reino Unido 

Agências de Notação de Crédito 

Nós utilizamos os serviços de Agências de Notação de Crédito (Credit Reference Agency) para apoiar 
o nosso processo de tomada de decisão em candidaturas para a concessão de financiamento (finance 
applications). Caso pretenda saber mais sobre como os seus dados são processados, por favor 
consulte o Aviso de Informações da Agência de Notação de Crédito (Credit Reference Agency 
Information Notice) (CRAIN): http://www.experian.co.uk/crain/index.html. 
 
CIFAS 
Nós somos membros do CIFAS, a Base de Dados Nacional de Fraude CIFAS (Cifas National Fraud 
Database). Enquanto membros, consultamos e reportamos informações sobre eventos fraudulentos e 

suspeitas de fraude. 

 
A informação pessoal que recolhemos a seu respeito será partilhada com agências de prevenção de 
fraude que irão fazer uso da mesma para prevenir fraude e branqueamento de capitais e para verificar 
a sua identidade. Caso seja detetada uma fraude, poder-lhe-á ser recusada a prestação de 
determinados serviços, financiamento e emprego. Mais detalhes sobre como a sua informação irá ser 
utilizada e sobre estas agências de prevenção de fraude, e os seus direitos de proteção de dados, 
poderão ser encontrados mediante acesso à CIFAS online: por favor carregue aqui: 
https://www.cifas.org.uk/privacy-notice. 

 

mailto:dfs_emea_privacy@dell.com
http://www.experian.co.uk/crain/index.html
https://www.cifas.org.uk/privacy-notice
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14. Informação Adicional para Clientes Irlandeses - Aviso do Registo Central de Crédito 

Nota: De acordo com o Credit Reporting Act 2013, os mutuantes estão obrigados a fornecer 
informação pessoal e de crédito para candidaturas para a concessão de crédito e acordos de 
concessão de crédito de montantes iguais ou superiores a EUR 500 ao Registo Central de 
Crédito. Esta informação será mantida no Registo Central de Crédito e poderá ser utilizada por 
outros mutuantes aquando duma tomada de decisão relativamente a candidaturas para a 
concessão de crédito e acordos de concessão de crédito. 

 

 

Data de entrada em vigor: 14 de maio de 2018 


