POLÍTICA DE PRIVACIDADE
É da preocupação da LIVE EXPERIENCES a privacidade dos seus dados pessoais, sendo assim
indispensável que o serviço prestado seja um serviço seguro, confidencial e de confiança para
aqueles que nos fornecem os seus dados pessoais.
Assim, serve a presente Política de Privacidade para conhecimento dos utilizadores que ao aceder
aos nossos websites e disponibilizar os seus dados autorizam a recolha e uso dos mesmos de acordo
com as regras definidas na presente politica.
Esta política de privacidade estabelece as formas de coletar, processar e usar os dados pessoais,
bem como as salvaguardas de segurança adotadas neste tratamento para ambos os serviços que
disponibilizamos.
A LIVE EXPERIENCES é detentora de um serviço de email de conteúdos fornecido a si (doravante “o
utilizador”), que consiste no envio regular das informações divulgadas pela LIVE EXPERIENCES Lda.,
no âmbito do anúncio / cancelamento / adiamento dos espetáculos promovidos pela promotora,
informações relativas aos mesmo, tais como horários, transportes, passatempos, convites ou
estudos.

ACESSO AOS DADOS PESSOAIS
Esta política de privacidade tem com objetivo demonstrar o nosso compromisso e respeito para com
as regras de privacidade e proteção dos dados pessoais dos utilizadores e subscritores dos sites:
- http://liveexperiences.pt
- http://edpcooljazz.com
- http://id-nolimits.com
- https://musicanoparque.pt/

Assim sendo, ao subscrever a qualquer um dos serviços de newsletters LIVE EXPERIENCES (LIVE
EXPERIENCES, EDPCOOLJAZZ, ID NO LIMITS e MÚSICA NO PARQUE) cede e autoriza o tratamento
dos mesmos exclusivamente pela empresa.
Em nenhuma situação será solicitada informação sobre convicções filosóficas ou políticas, filiação
partidária ou sindical, fé religiosa, vida privada e origem racial ou étnica bem como os dados privados
relativos à saúde e à vida sexual, incluindo os dados genéticos.
O Tratamento dos Dados Pessoais é realizado no estrito cumprimento da legislação de proteção de
dados pessoais tudo nos termos do disposto Regulamento Geral de Proteção de Dados (EU)
2016/679 e/ou qualquer legislação que regule, adite ou substitua a referida legislação, doravante
designada por RGPD.
Quaisquer dados pessoais que, no uso deste sistema, os UTILIZADORES/ CLIENTES possam revelar
serão entendidos como obtidos, tratados e transmitidos, com consentimento dos mesmos, sob o
estrito cumprimento do RGPD.

A LIVE EXPERIENCES declara e garante que implementou, está dotada e continuará a implementar
as medidas de segurança de natureza técnica e organizacional necessárias para garantir a segurança
dos dados de carácter pessoal que lhe sejam fornecidos visando evitar a sua alteração,
perda, tratamento e/ou acesso não autorizado, tendo em conta o estado atual da tecnologia, a
natureza dos dados armazenados e minimizando os riscos a que estão expostos.
A LIVE EXPERIENCES garante aos UTILIZADORES o exercício dos direitos de acesso, retificação ou
eliminação legalmente previstos. Se o UTILIZADOR desejar exercer os referidos direitos que a RGPD
lhe concede, deverá remeter uma mensagem de correio eletrónico para info@liveexperiences.pt e
daremos resposta a qualquer petição.

RECOLHA DE DADOS
A LIVE EXPERIENCES recolhe dos seus subscritores o endereço de e-mail. Esta recolha é feita através
dos websites:
- http://liveexperiences.pt
- http://edpcooljazz.com
- http://id-nolimits.com
- https://musicanoparque.pt/

A recolha dos dados do utilizador é sempre feita mediante consentimento prévio indicando
claramente a finalidade a que se destinam. Os dados recolhidos são adequados, relevantes e não
excessivos em relação ao escopo, propósito e serviços especificados, explícitos e legítimos por parte
LIVE EXPERIENCES. Os dados vão ser conservados enquanto estiver registado no emailing. Se
desejar deixar de receber as newsletters pode cancelar a subscrição da mesma em qualquer
comunicação que receba.

TRATAMENTO DOS DADOS PESSOAIS
A LIVE EXPERIENCES é responsável pelo tratamento dos dados pessoais dos utilizadores que
procedam ao preenchimento dos seus dados.
De acordo com o Regulamento Europeu de Privacidade 679/2016 e a Lei Orgânica, informamos que
os dados pessoais que nos sejam facilitados passam a formar parte de um ficheiro, responsabilidade
da LIVE EXPERIENCES com o objetivo de segmentação de perfis e envio de newsletters informativas
que podem conter conteúdo publicitário próprio ou de terceiros.
Os Dados Pessoais são tratados com o grau de proteção legalmente exigível para garantir a
segurança dos mesmos e evitar a sua alteração, perda, tratamento ou acesso não autorizado, tendo,
sendo o utilizador consciente e aceitando que as medidas de segurança em Internet não são
inexpugnáveis.
A LIVE EXPERIENCES ACEDENDO A QUALQUER DADO PESSOAL, COMPROMETE-SE A:

– Tratá-los por em conformidade com os requisitos de proteção de dados aplicáveis, através de
medidas de segurança, legalmente exigíveis, de natureza técnica e organizacional, que garantam a
sua segurança, evitando assim sua alteração, perda, tratamento ou acesso não autorizado, em
conformidade com o estado da tecnologia em cada momento, a natureza dos dados e os possíveis
riscos a que estejam expostos;

– Utilizar ou aplicar os dados exclusivamente com as finalidades devidamente consentidas;
– Certificar-se de que os dados são manejados unicamente pelos trabalhadores cuja intervenção
seja necessária para a prestação do serviço estando os mesmos obrigados ao dever de sigilo e
confidencialidade.
- Existindo a possibilidade de a informação ser revelada a terceiros, estes devem ser obrigados a
guardar a devida confidencialidade em conformidade com o previsto neste documento.

FINALIDADE E BASE LEGAL PARA TRATAMENTO DOS DADOS
Pode navegar livremente nos sites da promotora LIVE EXPERIENCES sem que, para isso, tenha que
fornecer qualquer dado pessoal.
A finalidade de tratamento de dados para os subscritores registados na newsletter da LIVE
EXPERIENCES é exclusivamente para envio das respetivas newsletters com novidades da atividade
da LIVE EXPERIENCES, ou seja, no âmbito da prestação de serviço a que a própria recolha de dados
se destina.
No caso acima descrito o tratamento dos dados é sempre feito pela LIVE EXPERIENCES. Os seus
dados nunca serão cedidos a terceiros para qualquer efeito. Alguns parceiros nossos pretendem
comunicar aos nossos subscritores campanhas das principais marcas, utilizando assim o nosso
serviço de marketing, sendo que todo o tratamento de dados para esse efeito é sempre feito pela
LIVE EXPERIENCES e apenas o conteúdo promovido é externo.
O tratamento dos dados dos subscritores apenas é feito mediante o consentimento claro, livre e
informado do mesmo, mediante uma ação proactiva que visa o dito consentimento.

RESPONSÁVEL PELO TRATAMENTO DOS DADOS PESSOAIS
A LIVE EXPERIENCES é responsável pelo tratamento de recolha, de registo, de organização, de
estruturação, de conservação, de adaptação ou alteração, de recuperação, de consulta, de utilização,
de divulgação por transmissão, difusão ou qualquer outra forma de disponibilização, de comparação
ou interconexão, de limitação, e de apagamento ou destruição dos Dados Pessoais dos seus
utilizadores, clientes ou potenciais clientes.

PRAZO DE CONSERVAÇÃO DOS DADOS
Os dados dos UTILIZADORES são conservados apenas durante o prazo necessário ao cumprimento
dos fins a que estes se destinam.
O UTILIZADOR pode requerer, a qualquer altura, alterar ou retirar o seu consentimento com efeitos
para o futuro.

ACESSO, RETIFICAÇÃO OU OPOSIÇÃO AO TRATAMENTO DE DADOS
O utilizador poderá exercer os seus direitos de acesso, retificação, cancelamento e oposição no que
diz respeito aos seus dados pessoais. O exercício dos ditos direitos deverá realizar-se através de
qualquer meio que o utilizador considere pertinente:

•
•

Através dos links de cancelamento de serviço presentes em todas as comunicações enviadas via
email
Por email: info@liveexperiences.pt com assunto “remover newsletter”

OBJECTO E ÂMBITO DE APLICAÇÃO
As presentes Condições Gerais regulamentam o acesso, navegação e uso dos sítios web nos
domínios “id-nolimits.com”, “edpcooljazz.com”, “liveexperiences.pt”, “musicanoparque.pt” (no
“Sítio Web”).
Entende-se que o acesso ou mera utilização do Website pelo Utilizador implica a adesão do Utilizador
às Condições Gerais que a LIVE EXPERIENCES publicou em cada momento em que acedem ao Site.
Consequentemente,
o
usuário
deve
ler
atentamente
estas
Condições
Gerais.
Neste sentido, entende-se por “Usuário” a pessoa que acede, navega, utilize ou participe em todos
os
serviços
e
atividades,
gratuitas
ou
pagas,
desenvolvidas
no
Sítio
Web.
DiREITOS DE PROPRIEDADE INTELECTUAL E INDUSTRIAL
A LIVE EXPERIENCES é titular de todos os direitos de propriedade intelectual e industrial do Sítio
Web e é também titular ou tem a respetiva licença sobre os direitos de propriedade intelectual,
industrial
e
de
imagem
sobre
os
conteúdos
disponíveis
através
do
mesmo.
Desta forma, esta proibido modificar, copiar, reutilizar, explorar, reproduzir, comunicar
publicamente, fazer segundas ou demais publicações, carregar ficheiros, enviar por correio,
transmitir, usar, tratar ou distribuir de qualquer forma a totalidade ou parte de todos os conteúdos
incluídos no Sitio Web para propósitos públicos ou comerciais, caso não tenham autorização expressa
e por escrito da LIVE EXPERIENCES ou, em seu caso, do titular dos direitos a que correspondam.
MEDIDAS DE SEGURANÇA
A LIVE EXPERIENCES tomou e tomará todas as medidas técnicas e organizacionais de segurança
que são necessárias, em conformidade com as disposições da legislação vigente e as normas de
qualidade existentes no sector, para garantir a máxima segurança e confidencialidade das
comunicações.
LINKS
Links para outros sites:
5.1.1. No site, o usuário pode encontrar links para outros sites através de diferentes botões, links,
banners, etc, que são administrados por terceiros. A LIVE EXPERIENCES não tem poder nem meios
humanos ou técnicos para conhecer, controlar ou aprovar todas as informações, conteúdos, produtos
ou serviços fornecidos por outros sites para os quais links são estabelecidos a partir do Sitio Web.
Consequentemente, a LIVE EXPERIENCES não assume qualquer responsabilidade por qualquer
aspeto do site para o qual um link do site, em particular, exemplificativo e não taxativo, sobre o seu
funcionamento, acesso, dados, conjunto de informações arquivadas, qualidade e confiabilidade de
seus produtos e serviços, os seus próprios links e / ou qualquer dos seus conteúdos em geral.

O estabelecimento de qualquer tipo de ligação a partir do site para outro site não implica qualquer
tipo de relacionamento, colaboração ou dependência entre a LIVE EXPERIENCES e o responsável do
outro
site.
Links em outros sites para o site:
Se algum usuário, entidade ou website quer estabelecer algum tipo de link para o site deve cumprir
as seguintes determinações: O link só pode ser direcionado para a página principal ou Home do site,
em
caso
algum
estão
autorizados
os
deep
links.
O link deve ser absoluto e completo, isto é, deve levar o usuário através de um clique, para a própria
URL da LIVE EXPERIENCES e deve incluir toda a extensão da tela inicial do Sitio Web. Em nenhum
caso, a menos que a LIVE EXPERIENCES o autorize expressamente e por escrito, o site que fornece
o link pode reproduzir, de forma alguma, o site, incluí-lo como parte de seu site ou dentro de um
dos seus “frames” ou criar um "navegador" sob qualquer uma das páginas do Sitio Web.
Na página que estabelece a ligação não se pode, de forma alguma, declarar que a LIVE EXPERIENCES
autorizou o link, a menos que a LIVE EXPERIENCES o tenha feito expressamente e por escrito. Se a
entidade que fornece o link desde a sua página para o Sitio Web quiser incluir no seu site a marca,
nome comercial, rótulo, logotipo, slogan ou qualquer outra identificação da LIVE EXPERIENCES e/ou
do
Sitio
Web,
deverá
ter
uma
autorização
expressa
por
escrito.
A LIVE EXPERIENCES não autoriza a criação de um link para o site a partir de sites que contenham
materiais, informações ou conteúdos ilícitos, ilegais, degradantes, conteúdos obscenos, e que de
forma geral violem a moral, a ordem pública ou normas sociais geralmente aceites.
A LIVE EXPERIENCES não tem poder nem meios humanos ou técnicos para conhecer, controlar ou
aprovar todas as informações, conteúdos, produtos ou serviços fornecidos por outros sites para os
quais links são estabelecidos a partir do Sitio Web. Consequentemente, a LIVE EXPERIENCES não
assume qualquer responsabilidade por qualquer aspeto do site para o qual um link do site, em
particular, exemplificativo e não taxativo, sobre o seu funcionamento, acesso, dados, conjunto de
informações arquivadas, qualidade e confiabilidade de seus produtos e serviços, os seus próprios
links
e
/
ou
qualquer
dos
seus
conteúdos
em
geral.
Serviços prestados por terceiros através do site:
A LIVE EXPERIENCES não garante a legalidade, confiabilidade e utilidade dos serviços prestados por
terceiros através deste site ou em que LIVE EXPERIENCES só funciona como mero canal de
publicidade.
JURISDIÇÃO
As relações estabelecidas entre a LIVE EXPERIENCES e o Usuário regem-se pelo disposto nas normas
vigentes sobre a legislação aplicável e a jurisdição competente.
TRANSFERÊNCIA DOS DADOS
No curso normal dos negócios da LIVE EXPERIENCES, podem ocorrer mudanças no nível das
participações e controlo de empresas associadas, subsidiárias ou afiliadas ou possivelmente áreas
de negócio do grupo. Em qualquer uma dessas situações, os bens pessoais podem ser considerados
transferíveis, sujeitos ao cumprimento dos requisitos e autorizações legalmente exigidos para a
transmissão. O mesmo acontecerá se a LIVE EXPERIENCES ou qualquer parte ou setor de atividade
ou as empresas que formam o grupo, ou empresas associadas, subsidiárias ou afiliadas a comprar,

situações em que seus dados pessoais serão parte dos ativos a serem transferidos, cumprindo
naturalmente com os requisitos e autorizações legalmente exigidos para sua transmissão.
Se a LIVE EXPERIENCES ou qualquer parte ou setor de atividade, ou as empresas que formam o
grupo, ou empresas associadas, subsidiárias ou afiliadas vierem a ser compradas, os seus dados
pessoais serão parte dos ativos a serem transferidos, cumprindo naturalmente com os requisitos e
autorizações legalmente exigidos para a sua transmissão.

ALTERAÇÕES À POLÍTICA DE PRIVACIDADE
A LIVE EXPERIENCES reserva-se ao direito de, a qualquer momento, atualizar ou rever a política
de privacidade aqui indicada para se ajustar a possíveis mudanças legislativas e outras restrições.
A política de privacidade em vigor (com as devidas alterações que possa haver) pode ser
consultada a qualquer altura neste mesmo espaço.

ACEITAÇÃO DA POLÍTICA DE PRIVACIDADE
Entende-se que o utilizador aceita os termos desta política de privacidade ao facultar os seus dados
em qualquer um dos sites de propriedade da LIVE EXPERIENCES. Na conclusão do formulário de
consentimento assumimos que o utilizador autoriza o processamento automatizado e uso de dados
de acordo com a política de privacidade aqui descrita.
Qualquer informação adicional relativa à proteção da privacidade pode ser obtida junto
da CNPD – Comissão de Proteção de Dados – Rua de S. Bento, 148 – 3º – 1200-821 LISBOA
/ Tel.: +351 213928400 / Fax: +351 213976832 / e-mail: geral@cnpd.pt

