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H.- PROTEÇÃO DE DADOS DE CARÁCTER PESSOAL   
 
1. Objetivo do tratamento e categorias de dados pessoais 

Através do envio do formulário de pedido de inscrição no presente Programa de fidelização 
Impulso Bayer, os Participantes consideram-se expressamente informados de que os seus 
dados pessoais fornecidos no referido formulário (nome da empresa, nome de contacto, 
morada, telefone, e-mail, NIPC), assim como os que sejam gerados como consequência do 
usufruto e aproveitamento das vantagens do programa Impulso Bayer, serão tratados pela 
BAYER CROPSCIENCE S.L.U. (BAYER) com domicílio em 08970-Sant Joan Despí (Barcelona) 
Avenida Baix Llobregat 3-5, com base no nosso interesse legítimo de promover os nossos 
produtos e serviços (art. 6(1)(f) do Regulamento Geral de Proteção de Dados), com o objetivo 
de gerir, manter e melhorar a relação com o Participante do programa Impulso Bayer, 
realização de estudos de investigação de mercado, analisar as relações com os clientes (por 
ex.: historial de cliente nos casos em que nos adquira produtos ou utilize os nossos serviços) e, 
com base no seu consentimento (art. 6(1)(a) do Regulamento Geral de Proteção de Dados), 
enviar-lhe, por via postal ou eletrónica (correio eletrónico, SMS, etc.), informações que possam 
ser de interesse para o desenvolvimento da sua atividade, assim como comunicações 
comerciais tanto da parte do programa Impulso Bayer, como da BAYER.  

Qualquer formulário que não tenha sido preenchido integralmente será rejeitado. 

2. Transferência de dados pessoais 

2.1 Subcontratantes 

Para o tratamento dos dados pessoais dos Participantes, a BAYER recorrerá, em parte, a 
fornecedores de serviços especializados. A BAYER seleciona cuidadosamente estes 
fornecedores de serviços, submetendo-os a um controlo periódico. Em virtude dos contratos 
correspondentes de subcontratante, apenas tratarão os dados pessoais de acordo com as 
nossas instruções. 

A BAYER transfere ou dá acesso aos seus dados pessoais a terceiros nas seguintes 
circunstâncias: 

Podemos partilhar as suas informações de contacto com agências de investigação de mercado 
totalmente independentes, tal como descrito na secção 1. 

Podemos transferir os seus dados pessoais mencionados anteriormente para outras empresas 
do Grupo Bayer para os objetivos especificados acima. No entanto, apenas receberá 
diretamente comunicações de marketing por correio eletrónico ou outras comunicações 
eletrónicas de outras empresas do Grupo Bayer se tiver dado o seu consentimento para esse 
envio. 

Podemos transferir os seus dados pessoais anteriormente mencionados para outros 
fornecedores que devam participar na gestão de um serviço ou comunicação para si, por 
exemplo, hotéis ou agências de viagens. 

Os seus dados também podem ser transferidos e tratados em países fora do Espaço 
Económico Europeu (EEE), cujo nível de proteção de dados possa ser inferior ao dos países 
europeus. Nesses casos, iremos assegurar-nos de que seja proporcionado um nível de 
proteção adequado para os seus dados, por exemplo, através da celebração de contratos 
específicos com o respetivo importador de dados. Estas transferências de dados apenas se 
realizam de acordo com as normas aplicáveis em matéria de proteção de dados. 
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3. Período de conservação de dados pessoais 

A BAYER apenas conserva os dados pessoais durante o tempo que seja necessário para o 
objetivo de gerir a relação comercial consigo, salvo disposições legislativas em contrário (por 
exemplo, em relação a um acordo contratual, um litígio pendente ou de acordo com as normas 
tributárias aplicáveis), ou até que revogue o seu consentimento para o envio de comunicações 
eletrónicas. Pode, em qualquer momento, com efeitos futuros, revogar o seu consentimento 
para a recolha, o tratamento e a utilização dos seus dados pessoais. 

4. Informações sobre os seus direitos 

A BAYER informa os Participantes que têm o direito de nos pedir informações sobre os seus 
dados pessoais, bem como o acesso aos mesmos, a sua retificação, apagamento ou a limitação 
do seu tratamento, oposição e não ser objeto de decisões individuais automatizadas, incluindo 
definição de perfis. Da mesma forma, nos tratamentos cuja legitimidade é baseada no seu 
consentimento, tem o direito de retirar o referido consentimento a qualquer momento, sem 
afetar a licitude do tratamento com base no consentimento anterior à sua retirada. Poderá 
exercer os direitos acima mencionados contactando o Encarregado da proteção de dados, 
escrevendo para o Escritório de Proteção de Dados da BAYER HISPANIA, S.L. Avda. Baix 
Llobregat 3-5 C.P. 08970 Sant Joan Despí, Barcelona, ou por e-mail dirigido a 
oficinaprotecciondatos@bayer.com. 

De qualquer forma, tem o direito de apresentar uma reclamação junto da autoridade de 
controlo de proteção de dados correspondente, se considerar apropriado.  

 
A BAYER informa o Participante que os dados de contacto de terceiros que forneça através dos 
formulários de inscrição serão, por sua vez, incorporados no seu ficheiro para os objetivos 
descritos anteriormente, procedendo a BAYER ao registo destes terceiros como Contactos do 
Participante do programa Impulso Bayer. Antes de fornecer os dados de terceiros, o 
Participante deverá informá-los e pedir-lhes o seu consentimento para os limites aqui 
expostos.   
 
O Participante declara a exatidão e veracidade dos dados fornecidos. Não obstante, qualquer 
alteração que ocorra nos mesmos deverá ser comunicada à BAYER através dos meios 
estabelecidos nas presentes Condições Gerais para o exercício dos seus direitos. 
 

I.- PUBLICIDADE 
 
O texto integral das presentes Condições Gerais estará disponível na página da internet 
www.impulso.bayer.pt  
 
. CLÁUSULA DE SALVAGUARDA 
 
Se uma ou várias das presentes Condições Gerais resultar ser total ou parcialmente nula, tal 
não afetará a validade das restantes. Nesse caso, a Condição Geral nula será substituída por 
outra que, sendo válido, se aproxime ao máximo da finalidade económica da Condição Geral 
nula.  
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K.- LEGISLAÇÃO E JURISDIÇÃO  
 
As presentes Condições Gerais regem-se pela legislação Portugal, aceitando o Participante que 
as mesmas serão consideradas Cláusulas Contratuais Gerais vinculativas das Partes e que ao 
aceitá-las está a celebrar um contrato legalmente vinculativo com a BAYER. 
 
Para a resolução de qualquer disputa que possa surgir quanto à validade, execução, 
cumprimento ou resolução, total ou parcial das presentes Condições Gerais, a BAYER e os 
Participantes do Impulso Bayer acordam e aceitam submetê-la, com expressa renúncia a outro 
foro, à competência dos Tribunais da comarca do domicílio do Participante. 
 
Carnaxide, 30 de Marzo de 2022 


