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CONDIÇÕES GERAIS 
 

As presentes Condições Gerais regulam a utilização do app Springfield (doravante, o “app”) de que a 
Tendam, S.A. (doravante, a Tendam) é titular. A Tendam, S.A. é uma sociedade anónima comercial, 
com sede social na Avenida del Llano Castellano 51, Madrid, Espanha, com o NIF nº A-08099459, e 
inscrita no Registo Comercial de Madrid, M-107.817, tomo 21.800, Folio 120 Secc. 8ª, sendo uma das 
suas marcas comerciais a Tendam. A utilização por parte do cliente dos serviços da loja online da 
Tendam implica sempre a adesão às Condições Gerais de Compra, na versão publicada pela Tendam 
no próprio momento da ordem de compra. Como tal, é conveniente que o cliente leia estas Condições 
Gerais antes de proceder à realização de uma compra. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



AVISO LEGAL 
 

ALCANCE 

Este Aviso Legal regula a utilização do serviço da Plataforma myspringfield.com e da Aplicação 
móvel (doravante designada “Plataforma”) que a Tendam Retail, S.A. coloca à disposição dos 
utilizadores da Internet. 

A Plataforma permite o seguinte: gerir a compra online de roupa, homewear e acessórios da 
marca Springfield da Tendam ; beneficiar de promoções e de descontos na sequência do teu 
registo e adesão ao Springfield Club; assim como ficar a conhecer em primeira mão as 
tendências da estação e os outfits com mais estilo através de notificações push, se assim 
quiseres. 

Além disso, através da utilização de diferentes funcionalidades da Plataforma poderás:  

a.– fazer o scan, na loja, dos códigos de barras dos artigos que te interessam e comprá-los 
diretamente através da Plataforma com a funcionalidade “SCAN & SHOP”; 

b.– descontar o teu “SPRINGFIELD MONEY” e obter descontos em compras futuras, e;  

c.– encontrar a loja mais próxima através da tua localização geográfica. 

A Plataforma destina-se exclusivamente a um público maior de 18 anos. 

PROPRIEDADE INTELECTUAL E COPYRIGHT 

As informações contidas na presente Plataforma, o respetivo design gráfico e código-fonte 
constituem uma obra cuja propriedade intelectual pertence à Tendam Retail, S.A. Os utilizadores 
da Internet que acederem a esta Plataforma poderão visualizar as informações constantes na 
mesma e poderão efetuar transferências ou reproduções privadas no seu sistema informático, 
partindo do princípio de que os elementos reproduzidos não são, posteriormente, cedidos a 
terceiros nem são instalados num servidor ligado à Internet ou a uma rede informática local. É 
proibida a reprodução, distribuição, comunicação pública e qualquer outra ação que não tenha 
sido expressamente autorizada pelo titular dos direitos de exploração e que se encontra  fora do 
âmbito da utilização prevista. A violação de qualquer um dos direitos supramencionados pode 
constituir uma infração das presentes disposições e um delito punível nos termos dos artigos 270 
e seguintes do Código Penal espanhol em vigor. 

Springfield® e o respetivo logótipo são marcas registadas da Tendam Retail, S.A. É totalmente 
proibida a utilização dos mesmos sem a autorização expressa do titular. myspringfield.com é um 
nome de domínio registado pela Tendam Retail, S.A. 

Os nomes de domínio da Tendam Retail, S.A. não podem ser utilizados relativamente a produtos 
ou serviços que não pertençam à referida empresa e não podem ser utilizados de forma que 
possa causar confusão aos nossos clientes ou que desprestigie a Tendam Retail, S.A.  

LIMITAÇÃO DA RESPONSABILIDADE 

A Tendam Retail, S.A. declina qualquer responsabilidade que tenha origem no seguinte:  

a. Em falhas na Plataforma por causas de força maior, casos fortuitos ou outras causas que não 
sejam imputáveis à mesma. 



b. Em problemas técnicos e/ou mecânicos ou vírus que ocorram durante a ligação à Internet (seja 
através da Plataforma da Tendam Retail, S.A. ou de Plataformas de terceiros), nos sistemas 
informáticos (software e hardware) ou nos documentos e ficheiros eletrónicos armazenados nos 
equipamentos eletrónicos. 

c. No acesso de menores de idade aos conteúdos da Plataforma, sendo da responsabilidade dos 
seus pais ou tutores legais exercer o controlo adequado sobre a atividade dos seus filhos ou dos 
menores a seu cargo. 

De igual modo, a Tendam Retail, S.A. não se responsabiliza pela veracidade, atualização e 
legalidade dos conteúdos das páginas que possam ser sugeridas pela empresa ou para as quais 
existam ligações na nossa Plataforma. A Tendam Retail, S.A. declina qualquer responsabilidade 
para com o utilizador quanto às condições legais de utilização e aos conteúdos das diversas 
páginas sugeridas ou para as quais existam ligações disponibilizadas na Plataforma da Tendam 
Retail, S.A., ficando ao critério do utilizador aceitar ou não as mesmas. 

A Tendam Retail, S.A. não se responsabiliza pelas comunicações que, incluindo o nome da 
Tendam , não tenham sido autorizadas previamente pela mesma. Para este efeito, informamos 
que todas as comunicações relativas a ações ou convites para participar num evento relacionado 
com a marca encontrar-se-ão sempre publicadas na página Web oficial da Plataforma. 

APOIO AO CLIENTE 

Para qualquer dúvida, sugestão, questão ou reclamação sobre a Plataforma, poderás contactar o 
Serviço de Atendimento ao Utilizador através de qualquer um dos seguintes meios: 

Telefone: +351 800 110 854 E-mail: online@spf.com 

Morada: Tendam Retail, S.A. Av. Llano Castellano 51, 28034 Madrid. 

Também disponibilizamos Formulários de Reclamação aos consumidores e utilizadores. Podes 
solicitá-los através do número de telefone +351 800 110 854 ou transferi-las aqui. 

O Serviço de Apoio ao Cliente irá facultar-te um código de identificação e um comprovativo por 
escrito da apresentação da reclamação. A Tendam irá responder ao teu pedido com a maior 
brevidade possível e sempre num período de um mês. Se o teu pedido não for resolvido de fo rma 
satisfatória, poderás recorrer à jurisdição comum ou efetuar a tua reclamação através da 
Plataforma http://ec.europa.eu/odr, que te irá disponibilizar de forma gratuita um ponto de 
acesso único para a resolução extrajudicial. 

MODIFICAÇÃO DAS CONDIÇÕES 

A Tendam poderá modificar o presente Aviso Legal, devendo comunicar as referidas 
modificações aos Utilizadores, requisito com que ambas as partes concordam expressamente e 
que se entende como tendo sido respeitado com a publicação das alterações através da 
Plataforma. 
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CONDIÇÕES GERAIS DE COMPRA 
 

As presentes Condições Gerais de Compra regulam a utilização do site myspringfield.com (doravante, o “site”) de que a 
Tendam Retail, S.A. (doravante, a Tendam) é titular. A Tendam Retail, S.A. é uma sociedade anónima comercial, com 
sede social na Avenida del Llano Castellano 51, Madrid, Espanha, com o NIF nº A-08099459, e inscrita no Registo 
Comercial de Madrid, M-107.817, tomo 21.800, Folio 120 Secc. 8ª, sendo uma das suas marcas comerciais a Springfield. 
A utilização por parte do cliente dos serviços da loja online da Springfield implica sempre a adesão às Condições Gerais 
de Compra, na versão publicada pela Springfield no próprio momento da ordem de compra. Como tal, é conveniente que o 
cliente leia estas Condições Gerais antes de proceder à realização de uma compra. 
 
As presentes condições gerais estarão sempre sujeitas à normativa em vigor em cada momento, de forma que se algum 
prazo ou condição forem alterados pela normativa aplicável (tanto se essa alteração for de foro temporário ou 
permanente), o cliente terá os direitos que a normativa aplicável lhe reconhece, sendo que a Tendam o informará sobre 
qualquer outra medida adicional que possa adotar a seu favor. 
 
No caso de contradição entre as disposições na normativa aplicável e o previsto nas presentes condições gerais, serão de 
aplicação as disposições na normativa aplicável. 

1. ÂMBITO DO CONTRATO 
As presentes Condições Gerais de Compra aplicam-se à venda de todos os artigos da Springfield através da sua página 
web, a consumidores aos quais seja possível entregar encomendas na Europa (apenas na Zona Euro, exceto nos 
arquipélagos da Madeira e dos Açores). A Tendam informa que o seu site se dirige exclusivamente a um público maior de 
18 anos. A Tendam reserva-se o direito de cancelar a conta de acesso de um utilizador, caso sejam detetados atos 
fraudulentos, especulativos ou de má-fé na respetiva utilização deste serviço. 

 

2. LIMITE DE COMPRA 
Por razões de segurança, não se pode realizar compras de valor superior a 1.500€, nem mais de 40 artigos por 
encomenda. 

 

3. PREÇO 
Os preços aplicáveis são os indicados no site, na data da encomenda. Os preços aparecem detalhados em cada artigo e 
incluem o I.V.A. (Imposto sobre Valor Acrescentado). O montante das despesas de envio será indicado ao cliente de 
forma detalhada, no momento em que é realizada a encomenda. A Tendam Retail, S.A. reserva-se o direito de efetuar, em 
qualquer momento, as modificações que considerar oportunas, podendo atualizar, mesmo diariamente, os artigos e os 
preços em função das novidades que forem surgindo. 

 

4. PAGAMENTO 
Todas as compras podem ser pagas com cartão de crédito Visa®, Mastercard® ou American Express®, bem como com 
cartão de débito 4B ou 4B Maestro (o que implica um carregamento automático), Multibanco e pelo Sistema PayPal. Em 
qualquer caso, a escolha do método de pagamento é realizada, durante o processo de compra, no quadro 
correspondente. Deverá notificar a Tendam sobre qualquer carregamento indevido ou fraudulento no cartão utilizado para 
as compras, mediante e-mail ou por telefone, no prazo mais breve possível, para que a Tendam possa tomar as medidas 
oportunas. Adicionalmente, os fornecedores ou emissores de meios de pagamento podem adotar medidas antifraude que 
levem à recusa de certo tipo de operações. A Tendam não é responsável pela aplicação deste tipo de políticas de 
segurança. 

 

5. ENTREGA 
O prazo de entrega será no máximo de 30 dias úteis a partir da data de realização da compra. A entrega dos pedidos será 
realizada na direção indicada pelo cliente atendendo às seguintes características: 
5.1 ENVIO AO DOMICÍLIO: O cliente deverá pagar os gastos de transporte em compras inferiores a 30€ com entrega ao 
domicílio em Portugal (território continental). A direção indicada pelo cliente poderá ser um domicílio particular, um local de 
trabalho ou qualquer outra direção indicada. Não é necessário que a direção de faturação e a direção de envio coincidam. 
A nossa transportadora SEUR enviará um email e um SMS (caso tenha facultado um número de telemóvel de contacto no 
seu pedido) indicando o dia em que se realizará a entrega, possibilitando a alteração da data de entrega. No mesmo dia 
em que esteja prevista a entrega, a SEUR enviará um e-mail e um SMS (caso tenha facultado um número de telemóvel de 
contacto no seu pedido) comunicando o intervalo de horários em que a entrega será feita. 
 
5.2 RECOLHA EM LOJA: 
O cliente pode recolher o seu pedido na maioria das lojas Springfield. Terá que selecionar "Recolher em Loja" durante o 
processo de compra. Será expandida uma lista em que se encontrarão todas as lojas disponíveis para esta modalidade de 
recolha. Os envios com recolha em loja serão gratuitos para os clientes. A nossa transportadora SEUR enviará um email e 
um SMS (caso tenha facultado um número de telemóvel de contacto no seu pedido) assim que o pedido tenha sido 



entregue na loja selecionada, para que possa passar a recolhê-lo. O cliente terá um prazo máximo de 15 dias, desde que 
o seu pedido esteja disponível, para recolha. Se após esse período, o pedido não tiver sido entregue ao cliente, por causa 
não imputável à nossa Empresa, entenderemos que decide desistir do contrato e consideraremos o caso como resolvido. 
Em consequência, devolveremos o valor das compras realizadas no prazo máximo de 14 dias úteis desde a data em que 
consideremos resolvido o contrato. A devolução será realizada através do mesmo meio em que foi feito o pagamento. 
 
5.3 ENVIO PARA OFERTA: Existe a possibilidade de realizar um pedido que seja entregue diretamente como oferta a 
uma terceira pessoa. Esta opção deve ser indicada durante o processo de compra no local indicado para tal efeito. 
Também poderá solicitar o uso de invólucro especial e introduzir uma dedicatória personalizada que será entregue com o 
pedido. Importante: o ticket de compra de um pedido com entrega “para oferta” não especifica o preço dos produtos e não 
poderá ser utilizado para a realização de trocas e/ou devoluções. Para realizar uma troca ou devolução de um pedido 
deste tipo, a pessoa que realizou a compra deverá imprimir uma cópia do ticket original na secção Minha Conta. 
 
5.4 INCIDÊNCIAS NA ENTREGA: Caso não possa realizar a entrega por ausência do destinatário, a transportadora 
deixará uma nota indicativa e tentará contactar o destinatário por telefone. Após duas tentativas falhadas, o cliente deverá 
contactar a transportadora para proceder à entrega. 
 

6. TROCAS, DEVOLUÇÕES E DIREITO DE DESISTÊNCIA 

Existem diferentes procedimentos para a realização de trocas, devoluções e cancelamentos. Em seguida descreveremos 
as características de cada um deles, bem como os seus custos e condições. 

a. Troca: considera-se uma troca a substituição pelo mesmo produto por outra cor e/ou tamanho. 

b. Devolução: para causa da tara, defeito, receção de um produto errado ou outro motivo diferente dos anteriores. 

c. Desistência: devolução originada unicamente por decisão do cliente. 

Devido às características especiais de determinados produtos é necessário ter em conta o seguinte: 

•Não se aceitam trocas, devoluções ou cancelamentos de meias, cuecas e boxers, cosmética, quando a sua 
embalagem ou selo que protege o produto, tiver sido aberta, à exceção dos que tenham defeitos ou com taras. 

• Todos os produtos que vão ser trocados ou devolvidos devem ser a sua embalagem original, à exceção dos que 
tenham defeitos ou com taras. 

• Em caso de desistência você será o responsável pela diminuição do valor dos bens resultante de uma manipulação 
diferente da necessária para estabelecer a natureza, as características e o funcionamento dos bens. 

PEDIDOS ENTREGUES EM PORTUGAL (Território Continental): 
TROCAS: 
As trocas não são permitidas. 
 
DEVOLUÇÕES (falha, defeito ou artigo recebido incorreto) efetuadas em lojas físicas e loja online: 
- Condições: o processo de devolução deve realizar-se no prazo estabelecido no ponto 8 destas Condições Gerais. 
- Custo: As trocas e devoluções não têm qualquer custo para o cliente. A Tendam Retail, S.A. reembolsará o cliente pelo 
montante correspondente (incluindo gastos de envio de entrega inicial), no prazo de 14 dias de calendário a partir da 
receção da notificação, de acordo com as condições descritas anteriormente. A devolução será realizada através do 
mesmo meio de pagamento com o qual foi feita a compra. Não obstante, poderemos reter o reembolso até ter recebido os 
artigos, ou até que tenha apresentado uma prova da devolução dos artigos de acordo com a condição que se cumpra 
primeiro. 
- Procedimento: 
     - Loja física: apresenta a fatura que recebeste no teu email de confirmação quando fizeste a compra e o produto a 
devolver. 
    - Loja online: Acede à informação do teu pedido para solicitar uma devolução. Se realizaste a tua compra como 
convidado, poderás aceder a esta a partir do link enviado no email de confirmação. Se o pagamento tiver sido efectuado 
por Multibanco, serão necessários também o BIC/SWIFT e o IBAN, para que possamos realizar o reembolso. 
Enviaremos uma transportadora para recolher a tua devolução na morada que nos indicares. 
 
DIREITO DE DESISTÊNCIA efetuadas em lojas físicas e loja online: 
- Condições: tem direito a desistir do contrato sem necessidade de justificação, num prazo de 14 dias de calendário a 
contar da receção do artigo. 
- Custo: não tem qualquer custo para o cliente. A Tendam Retail, S.A. reembolsará o respetivo montante (incluindo gastos 
de envio de entrega inicial), o mais tardar no prazo de 14 dias de calendário a contar da receção da notificação da decisão 

https://myspringfield.com/pt/pt/orders


de desistir do contrato. No reembolso será usado o mesmo meio de pagamento com que foi feito o pagamento inicial. Não 
obstante, poderemos reter o reembolso até ter recebido os artigos, ou até que tenha apresentado uma prova da devolução 
dos artigos de acordo com a condição que se cumpra primeiro. 
- Procedimento: 
     - Loja física: apresenta a fatura que recebeste no teu email de confirmação quando fizeste a compra e o produto a 
devolver. 
   - Loja online: Acede à informação do teu pedido para solicitar uma devolução. Se realizaste a tua compra como 
convidado, poderás aceder a esta a partir do link enviado no email de confirmação. Se o pagamento tiver sido efectuado 
por Multibanco, serão necessários também o BIC/SWIFT e o IBAN, para que possamos realizar o reembolso. 
Enviaremos uma transportadora para recolher a tua devolução na morada que nos indicares. 
Se tiveres pago portes de envío na tua compra, por favor contacta o nosso serviço de apoio ao cliente para que tos 
possamos devolver: contactos. 
 

7. DISPONIBILIDADE DOS ARTIGOS 
Se ocorrerem incidentes quanto ao seu fornecimento, ou se não o restarem artigos em stock, será informado 
imediatamente e iremos reembolsar-lhe qualquer montante que possa ter pago. A Tendam reembolsará o respetivo 
montante, o mais tardar no prazo de 14 dias de calendário. No reembolso será usado o mesmo meio de pagamento com 
que foi feito o pagamento inicial. 

 

8. GARANTIA DOS ARTIGOS ADQUIRIDOS 
A garantia contratual oferecida é a estabelecida no Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de novembro, através do qual 
se aprova o texto refundido da Lei Geral para a Defesa dos Consumidores e Utilizadores. A Tendam responderá pelas 
faltas de conformidade que se manifestarem no prazo de dois anos a partir da entrega, sempre e quando o cliente tiver 
informado a Tendam dessa falta de conformidade no prazo de dois meses desde que tenha conhecimento da mesma. 
 
Igualmente, informamos que dispões de um mês para realizar devoluções por motivos diferentes a tara, defeito ou receção 
do produto incorreto, tal e como é estabelecido no ponto 6 das Condições Gerais de Compra. 

 

9. ATENDIMENTO AO CLIENTE 
Para qualquer dúvida, sugestão, reclamação ou consulta sobre a loja online, pode dirigir-se ao Serviço de Atendimento ao 
Cliente, através de qualquer um dos seguintes meios: 

 

PAÍS NÚMERO DE 
TELEFONE 

IDIOMA* MARCA** 

PORTUGAL +351800110854 Seleção de idioma Seleção de marca 

FRANÇA +330805370947 Seleção de idioma Seleção de marca 

BÉLGICA +3280031048 Seleção de idioma Seleção de marca 

ALEMANHA +4908007747744 Seleção de idioma Seleção de marca 

REINO UNIDO +4408000211886 Seleção de idioma Seleção de marca 

PAÍSES BAIXOS +318005544112 Seleção de idioma Seleção de marca 

ITÁLIA +39800719458 Seleção de idioma Seleção de marca 

HUNGRIA +3680106705 Seleção de idioma Seleção de marca 

AUSTRIA +43800123827 Seleção de idioma Seleção de marca 

IRLANDA +3531800710319 Seleção de idioma Seleção de marca 

POLÓNIA + 48800707250 Seleção de idioma Seleção de marca 

LUXEMBURGO +35280025286 Seleção de idioma Seleção de marca 

BULGARIA +3598002100229 Seleção de idioma Seleção de marca 

SUÍÇA +41800414243 Seleção de idioma Seleção de marca 

REPUBLICA CHECA +42800114400 Seleção de idioma Seleção de marca 

ESLOVÁQUIA +421800863142 Seleção de idioma Seleção de marca 

ESLOVÉNIA +38680081278 Seleção de idioma Seleção de marca 

https://myspringfield.com/pt/pt/orders
https://myspringfield.com/pt/pt/contact.html


* Seleção do idioma: espanhol, português, inglês ou francês. 
** Seleção da marca: CTF, PDH, SPF, WS ou FF. 

- por e-mail para online@spf.com 
- por correio para a seguinte direção: Tendam Retail S.A. Av. Llano Castellano, 51, 28034 Madrid, Espanha. 
 
Temos também formulários de reclamação disponíveis aos consumidores aqui. 
 
O Serviço de Atendimento ao Cliente da Tendam Retail S.A. dará resposta à sua reclamação com a maior brevidade 
possível, e em todo o caso, no prazo máximo de um mês. Em caso de litígio o consumidor pode recorrer, nos termos da 
Lei 144/2015 a uma Entidade de Resolução Alternativa de Litígios de consumo na seguinte listagem. 
10. ALTERAÇÃO DOS TERMOS E CONDIÇÕES GERAIS 
A Tendam reserva-se o direito de alterar estes Termos e Condições Gerais de Compra a qualquer momento, por causa 
justificada. Nenhuma alteração afetará as encomendas que já se encontram em curso. 

 

11. FORÇA MAIOR 
O cumprimento da Tendam de todas ou parte das suas obrigações será suspenso no caso de um evento natural ou de 
força maior que impeça ou atrase o cumprimento. Serão considerados como tais, em particular, sem que esta lista seja 
limitativa: guerras, epidemias, tumultos, insurreições, agitações sociais, greves de qualquer natureza e problemas de 
fornecimentos não atribuíveis à Tendam. A Tendam informará o cliente sobre a ocorrência de um evento fortuito ou de 
força maior dentro de sete dias após o seu acontecimento. Caso a suspensão se estenda para além de um período de 
quinze dias, o cliente terá a possibilidade de cancelar a encomenda atual e a Tendam procederá ao reembolso do valor 
correspondente dentro das condições estabelecidas no ponto 6 destes Termos e Condições Gerais de Compra ou 
naqueles que os regulamentos aplicáveis possam, quando apropriado, estabelecer. 

 

12. CÓDIGO DE CONDUTA 
A Tendam possui um Código de Conduta que estabelece os valores éticos, compromissos e boas práticas que devem ser 
aplicados à gestão dos nossos negócios. Pode fazer o download do código de conduta externo e interno. 

 

13. LEI APLICÁVEL E JURISDIÇÃO 
As presentes Condições Gerais de compra estão submetidas à Legislação Espanhola. Ambas as partes submetem-se, a 
eleger, para resolução de conflitos e a renunciar outra jurisdição, aos tribunais da área de residência do consumidor. 
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CONDIÇÕES GERAIS DO PROGRAMA DE FIDELIDADE 
 

A pertença ao Programa de Fidelidade Springfield permite aos sócios do Club: - a obtenção de 
descontos, denominados Springfield money nas lojas Springfield (exceto em outlets e corners situados 
em Galeries Lafayette, Nouvelles Galeries e BHV) e loja online (adiante Lojas Springfield). - a obtenção 
de benefícios adicionais e de promoções exclusivas. O Programa de Fidelidade Springfield rege-se 
pelas Condições Gerais enunciadas neste Contrato, as quais o abaixo-assinado (o “Sócio”) declara 
conhecer e dar o seu consentimento. Para pertencer ao Programa de Fidelidade Springfield : a) O 
Sócio na loja Springfield, no momento em que realizar uma compra, deve ler as Condições Gerais, 
facultar os dados pessoais solicitados e aceitar as mesmas Condições Gerais mediante a assinatura no 
dispositivo Pin Pad que estará na loja à sua disposição. No momento da adesão ao Programa, será 
entregue um comprovativo da adesão, ou b) Através da web em myspringfield.com, aceitar de forma 
expressa as Condições Gerais, ao finalizar o processo de compra. Em ambos os casos, num prazo de 
24h, será rececionado um e-mail de confirmação da adesão, com uma cópia das Condições Gerais que 
foram aceites. Condições essas que vão estar guardadas num suporte eletrónico, que estará à 
disposição em português, em qualquer momento em Springfield pf.com. Está à disposição do Sócio 
uma cópia destas condições em qualquer loja Springfield, assim como no site myspringfield.com. A 
identificação como sócio do Club Springfield, ao comprar nas lojas, significará em qualquer caso, o 
conhecimento e a aceitação do presente Contrato. A entidade responsável pelo Programa de 
Fidelidade Springfield é a Bizarro & Milho, S.A., com sede na Av. da Liberdade, 180 E, 3º Esq, 1250-
146 Lisboa. Titular do Número de Identificação de Pessoa Coletiva 501 578 722. 
 

1. TITULARIDADE/COMUNICAÇÕES  
A atribuição de número de sócio é gratuita e sempre em nome de pessoa singular, maior de idade. 
Este número tem caráter pessoal e intransmissível. Para efeito de execução das presentes Condições 
Gerais de utilização, a Bizarro & Milho, S.A., enquanto entidade responsável pelo Programa de 
Fidelidade Springfield bem como, o sócio titular, aceitam expressamente como válidas as 
comunicações efetuadas entre si através da página da Internet www.myspringfield.com, por sms, e-
mail, telefone, correio, desde que efetuadas para os endereços previamente comunicados pelas partes, 
bem como, as comunicações efetuadas através do Centro de Atendimento ao Cliente com morada na 
Torre Ocidente, Rua Galileu Galilei, nº 2 – 2º piso, fração C, 1050-392 Lisboa e pelo número de 
telefone 707 250 500. 
 

2. OBRIGAÇÕES 
A) O Sócio compromete-se a: • Respeitar as Condições Gerais do Programa de Fidelidade Springfield 
compreendidas neste contrato; • Identificar-se como Sócio ao realizar a compra para fazer uso do 
"Springfield money" mediante documento comprovativo. • Notificar imediatamente ao centro de 
Atendimento ao Cliente, furto, roubo ou perda do Cartão; • Notificar de imediato ao centro de 
Atendimento ao Cliente, qualquer alteração de dados pessoais, principalmente os dados de contacto: 
e-mail e telemóvel. B) A Bizarro & MILHO, S.A. compromete-se a: • Proceder à anulação do Cartão 
Springfield , a pedido do titular, mediante notificação do seu furto, roubo ou perda, comprometendo-se 
a efetuar a sua reposição sem que tal envolva qualquer custo para o cliente, de acordo com os 
procedimentos estabelecidos. O saldo acumulado, pelo Sócio, no cartão anterior até à data da 
comunicação de roubo ou extravio efetuada pelo mesmo, transita para o novo cartão; • Manter 
confidenciais os dados pessoais fornecidos no formulário de Adesão ao Programa de Fidelidade bem 
como, as suas atualizações, conforme se indica no ponto de Confidencialidade da Informação; • 
Atender o cliente, qualquer que seja o assunto, através do Centro de Atendimento ao Cliente, cujo 
número de telefone é o 707 250 500, no horário compreendido entre as 10h e as 20h de Segunda a 
Sábado (com um custo de 0,10€ por minuto da rede fixa e de 0,25€ por minuto da rede móvel). 
 

3. NORMAS DE FUNCIONAMENTO  
A. O Sócio identificar-se-á sempre que efetuar uma compra em qualquer uma das lojas Springfield 

aderentes (Bélgica, Espanha, França e Portugal). A adesão de outros países ao programa do 
Club Springfield, será comunicada ao Sócio em conformidade com o estipulado na Condição 1 



"Springfield money" pode-se acumular em todas as compras efetuadas nas lojas Springfield, 
mas apenas pode ser utilizado no país em que se emitiu o cartão Springfield.  

B. O Sócio obterá “Springfield money” em resultado do volume de compras efetuadas nas lojas 
aderentes e registadas no momento. Não se admitirá o registo de compras num momento 
posterior ao da sua realização. Para efeitos de cálculo global de compras, considerar-se-á como 
a mesma compra todas as que sejam efetuadas na mesma data e na mesma loja Springfield. 

C. O sócio será informado nas condições gerais das promoções, que durante as mesmas, não será 
possível descontar o Springfield money. Em qualquer caso, nessas promoções, o sócio poderá 
acumular Springfield money pelas compras realizadas nas lojas Springfield.  

D. O "Springfield money" não é dinheiro real, não pode ser trocado por dinheiro real e não é 
considerado um meio de pagamento. O “Springfield money” apenas permite descontos/trocas no 
valor do mesmo, nos produtos das lojas Springfield aderentes nos termos do presente 
regulamento.  

E. O "Springfield money" deverá ser descontado numa única vez. Os descontos parciais não são 
possíveis.  

F. O "Springfield money" poderá ser utilizado no mesmo dia em que se realiza a compra (com a 
excepção mencionada no ponto anterior C), em qualquer loja Springfield situada em Portugal.  

G. Em caso de devolução de compras: será necessário apresentar a fatura de compra e identificar-
se como sócio do Club Springfield Springfield. Em caso de devolução total, anular-se-á o 
"Springfield money" acumulado com essa compra, e em caso de devolução parcial, restituir-se-á 
a parte proporcional do "Springfield money", mediante o valor que o sócio tem no Cartão 
Springfield . No caso de se ter utilizado na compra "Springfield money", devolve-se o "Springfield 
money" no momento, da seguinte forma: o "Springfield money" utilizado na compra reparte-se 
entre o total de artigos da fatura, e aplica-se na devolução proporcional do valor correspondente 
ao artigo devolvido, mediante o valor que o sócio tem no Cartão Springfield. O Springfield money 
reingressará com a mesma data de caducidade inicial. No caso do Springfield money utilizado 
na compra tenha caducado durante o período de devolução da compra, este não será 
reingressado.  

H. O “Springfield money” obtido será notificado ao sócio através da página da Internet 
www.myspringfield.com e pela fatura de compra.  

I. A validade do “Springfield money” será de seis meses a contar da primeira compra efetuada. 
Assim, cada vez que se usar o “Springfield money” o saldo do Cartão Springfield do Sócio ficará 
a zero.  

J. O Springfield money não pode ser utilizado na aquisição do Gift Card, nem descontado em 
conjunto com um Gift Card ou um Spring Cash. No entanto, o sócio acumula “Springfield money” 
na compra do Gift Card.  

K. Em compras realizadas com ticket oferta e/ou cartão oferta, não podes acumular ou descontar 
Springfield money, mesmo que o valor do ticket de compra seja superior ao valor do ticket oferta 
e/ou cartão oferta. 
 

4. CANCELAMENTO 
Em caso de incumprimento de qualquer uma das obrigações previstas na lei ou no presente Contrato, 
a Bizarro & Milho, S.A. poderá resolver o presente Contrato e cancelar o Cartão estando o Sócio 
obrigado a devolver o cartão imediatamente quando tal for solicitado pela Bizarro & Milho, S.A.. O sócio 
poderá denunciar o presente Contrato e proceder ao cancelamento da fidelização ao Programa em 
qualquer momento, comunicando tal decisão à outra parte e anexando uma cópia de um documento 
identificativo. O cancelamento do Cartão dará origem à perda imediata de todos os direitos relativos ao 
seu uso. A Bizarro & Milho, S.A. reserva o direito de cancelar o programa do Club Springfield em 
qualquer momento. Neste caso, o Sócio terá direito a utilizar o “Springfield money” durante os três 
meses seguintes à data de cancelamento do programa, a qual será comunicada aos Sócios através da 
página da Internet www.myspringfield.com ou nos pontos de venda. 

5. MODIFICAÇÃO DE CONDIÇÕES  
A Bizarro & Milho, S.A. poderá modificar as presentes condições, comunicando-as aos Sócios, 
requisito que as partes desde já declaram que se tem por cumprido com a publicação das alterações 



na página da Internet www.myspringfield.com ou num dos pontos de venda. Se o sócio não aceitar, o 
cartão será cancelado, de acordo com o disposto na condição no ponto 4. 
 

6. LEI APLICÁVEL 
As presentes Condições Gerais são regidas pela lei Portuguesa. As partes submetem-se, por sua 
própria vontade, para a resolução dos conflitos e com renúncia a qualquer outro foro, aos juizados e 
tribunais do domicílio do sócio. 
 

7. PROTEÇÃO DE DADOS 
Informamo-lo sobre os principais aspetos relacionados com o tratamento dos seus dados e sobre onde 
poderá obter mais informações sobre a sua privacidade: Responsável: Bizarro & Milho, SA y Tendam 
Retail, SA Legitimação: a execução do contrato e o interesse legítimo da TENDAM relativamente ao 
que foi delineado. Destinatários dos dados: Tendam Retail Services, S.A. como Encarregado do 
Tratamento. Não são cedidos dados a terceiros, salvo obrigação legal. Direitos: Acesso, retificação, 
supressão, limitação de tratamento ou oposição ao mesmo (ex. no caso de não querer que lhe 
comuniquemos ofertas de produtos das nossas marcas) e transferência dos seus dados. Pode exercer 
os seus direitos em springfieldclub.com, identificando-se e entrando na sua conta em “a minha 
privacidade”. Informação Adicional: Pode consultar informações adicionais e detalhes sobre a nossa 
Política de Privacidade no nosso site e nas nossas lojas. 
 
Marque com um “X” para autorizar as finalidades seguintes: Gerir os serviços e o envio de 
comunicações comerciais, incluindo qualquer meio de comunicação eletrónica à distância, do Clube 
Springfield, bem como informá-lo sobre produtos que comercializemos das nossas marcas (Cortefiel, 
Fifty Factory, Pedro del Hierro e Women’Secret). Se não nos der a sua autorização, não poderemos 
registá-lo no Clube. Informamo-lo de que poderemos elaborar perfis para fins de comercialização, com 
o objetivo de lhe remeter comunicações que possam ser do seu interesse. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



POLÍTICA DE PRIVACIDADE TENDAM   
 

A sua privacidade é importante para nós. Recomendamos-lhe que dedique alguns minutos do seu 
tempo a ler, compreender e, caso aplicável, a aceitar a nossa Política de Privacidade. 
 
Documento atualizado e que entra em vigor dia 15 de março de 2018. 

 

1.- Quem é o responsável pelo tratamento dos teus dados? 

CONFESPANHA CONFECÇOES, SA-504 247 190 (Club Cortefiel e WOW) 

BIZARRO & MILHO, SA-501 578 722 (Springfield) 

Edifício Tivoli Forum 

Av. da Liberdade, 180-E – 3ºA 

1250-146 Lisboa 

Tendam Retail, S.A. – CIF: A08099459. 

Avenida del Llano Castellano, núm. 51 

Madrid 

913873401 

DPO: dpo@tendam.es 

 

Queremos informar-lhe que a CONFESPANHA CONFECÇOES, SA, BIZARRO & MILHO, SA e o 

TENDAM RETAIL, S.A. fazem parte de um grupo empresarial, de seguida designado, “TENDAM”, do 

qual fazem parte empresas como a TENDAM RETAIL SERVICES, S.A., que atua como responsável 

no tratamento dos ficheiros de dados cuja titularidade corresponde à CONFESPANHA 

CONFECÇOES, SA, BIZARRO & MILHO, SA e a TENDAM RETAIL, S.A. 

Esta Política de Privacidade é aplicada a todas as sociedades que pertencem ao TENDAM. 

  

2.- Quais são os dados que tratamos? 

1.- Dados que nos foram facultados por si através de: 

1.1.- Clubes do TENDAM: 

https://clubcortefiel.cortefiel.com/pt/torne-se-socio 

https://clubwow.womensecret.com/condiciones/ 

https://springfieldclub.com/pt/pt/torna-te 

E que dizem respeito aos seguintes dados pessoais: e-mail, telemóvel, telefone fixo, nome, apelidos, 

data de nascimento, morada, localidade, distrito, número de documento de identificação ou cartão de 

residência, sexo e nacionalidade. 

A adesão aos clubes também pode ser realizada na loja mediante a adesão num dispositivo 

denominado pinpad. Nesse caso, os dados recolhidos são os seguintes: e-mail, telemóvel, telefone 

fixo, nome, apelidos, data de nascimento, código postal, número de documento de identificação ou 

cartão de residência e assinatura. 

1.2.- Cartão de Pagamento Club Cortefiel 

Dizem respeito aos seguintes dados pessoais: assinatura, e-mail, telemóvel, telefone fixo, nome, 

apelidos, data de nascimento, morada, localidade, distrito, documento de identificação ou cartão de 

mailto:dpo@tendam.es
https://clubcortefiel.cortefiel.com/pt/torne-se-socio
https://clubwow.womensecret.com/condiciones/
https://springfieldclub.com/pt/pt/torna-te


residência, sexo, data de nascimento, nacionalidade, número de anos no domicílio atual, habitação 

(própria, arrendada ou outros), estado civil, pessoas a seu encargo, valor da habitação e outros 

imóveis, gastos e obrigações fixas mensais, garantias. Do titular do cartão: profissão, cargo, empresa, 

domicílio, trabalhador por conta própria/outrem ou reformado, tipo de contrato, antiguidade, ingressos 

anuais. Do beneficiário em caso de cartão adicional: nome, apelidos, parentesco com o titular, 

nacionalidade, data de nascimento, sexo, número de conta para domiciliação de recibos. Cartões que 

o titular possua. 

2.- Dados não facultados conscientemente por parte do utilizador resultantes da aplicação de 

algoritmos (dados inferidos): 

É certo que, cada vez mais, as empresas utilizam dados que não foram proporcionados 

conscientemente pelos titulares dos dados. Estes dados, denominados “inferidos”, são os dados 

resultantes da aplicação de algoritmos para analisar uma variedade de dados, tais como meios de 

comunicação social e registos de compras com o objetivo de perfilar as pessoas, por exemplo, 

conhecer o interesse dos nossos clientes por determinados produtos, os momentos de compra, 

gostos, histórico de compras, promoções utilizadas, inquéritos de satisfação, informação das 

chamadas realizadas para o nosso Serviço de Apoio ao Cliente, navegação realizada nas webs do 

TENDAM, etc. 

TENDAM não analisa, em nenhum caso, os meios de comunicação social dos nossos clientes. Todos 

os dados inferidos utilizados são dados referentes à sua atividade e interação com o TENDAM. 

  

3.- Com que finalidade tratamos os seus dados pessoais? 

Tratamos os dados com as seguintes finalidades, prazos de conservação estabelecidos e as 

limitações quanto à prestação de serviços, descritos de seguida: 

1.- Gerir a pertença aos nossos Clubes de fidelização para que possamos informar-lhe acerca das 

vantagens de fazer parte dos nossos Clubes tais como: acumular pontos com as compras efetuadas, 

aproveitar os arranjos gratuitos nos artigos da temporada, estar a par dos eventos (próprios e de 

terceiros) assim como das aberturas, promoções, felicitações e detalhes personalizados segundo os 

seus gostos. 

Para conhecer mais sobre os contratos: 

Condições Gerais Club Cortefiel 

Condições Gerais Club Women´secret 

Condições Gerais Club Springfield 

A não-aceitação desta finalidade implica que não possa aproveitar as referidas vantagens. 

Os dados pessoais facultados serão guardados até que nos seja solicitado o cancelamento da 

adesão, pois até esse momento entendemos que segue interessado em pertencer ao club. 

2.- Emissão do Cartão de Pagamento do Club Cortefiel, caso tenha sido estabelecido um contrato. 



O TENDAM também realizará a gestão, a manutenção e o controlo do «Cartão Club Cortefiel», assim 

como o registo e cobrança das operações que sejam realizados com o mesmo. 

Com efeito, informamos-lhe que para poder levar a cabo esta finalidade, o TENDAM assinou um 

contrato de colaboração com o Santander Consumer em virtude do qual, o Santander Consumer 

avaliará a sua solvência e o risco de crédito, para assim poder obter o «Cartão Club Cortefiel». Para 

isso, o Santander Consumer irá consultar o seu comportamento histórico nas diferentes operações 

que tenhs estabelecido com as entidades do grupo empresarial do qual faz parte o Santander 

Consumer, incluindo possíveis incumprimentos já regularizados, quer as referidas operações sigam 

em vigor, quer já tenham sido concluídas. 

Caso autorize que o Santander Consumer lhe envie ofertas comerciais dos seus produtos e do 

TENDAM adaptadas ao seu perfil, o Santander Consumer consultará, para esse efeito, fontes 

externas tais como a Central de Responsabilidades de Crédito (CRC) do Banco de Portugal e 

Credinformações/Equifax e fontes internas como o histórico das diferentes operações que tenha 

estabelecido com as entidades do grupo empresarial do qual faz parte o Santander Consumer, 

incluindo possíveis incumprimentos já regularizados, quer as referidas operações sigam vigor, quer já 

tenham sido concluídas. 

O Santander Consumer poderá aceder aos seus dados: Central de Responsabilidades de Crédito 

(CRC) do Banco de Portugal e Credinformações/Equifax, caso se verifiquem incumprimentos; e a 

Segurança Social só se forem detetadas incongruências, e; as sociedades do Grupo Santander 

Consumer, só se forem detetadas incongruências ou irregularidades na documentação facultada. 

3.- Elaboração de perfis e estudos de mercado: 

Através desta finalidade, o TENDAM recolhe e trata dados de análise das compras (valores, 

frequência, dados da loja física onde efetua as compras e/ou loja online, se usufrui do facto de ser 

sócio de um ou vários dos nossos Clubs, os seus interesses e preferências, de modo a que esta 

informação permita ao TENDAM oferecer-lhe produtos e serviços que possam interessar-lhe, e não 

outros.   

O tratamento de dados com a finalidade de elaborar perfis e estudos de mercado baseia-se no 

interesse legítimo do TENDAM. Para esse fim, o TENDAM considerou os interesses e direitos dos 

interessados, e as medidas adotadas pelo responsável para cumprir as suas obrigações gerais em 

termos de proporcionalidade e transparência, tendo concluído que: 

1.- o impacto sobre os direitos fundamentais e liberdades públicas das pessoas é reduzido; 

2.- o referido tratamento pode ser previsto de forma razoável por parte do interessado; 

3.- o tratamento dos dados com as finalidades anteriores, não dá lugar à exclusão, 

descriminação, difamação ou situações que ponham em risco a reputação do interessado e/ou o 

poder de negociação. 

Caso considere que o referido tratamento possa gerar algum tipo de repercussão emocional 

derivada da perda de controlo sobre a sua informação pessoal como interessado, pode exercer 

o direito de acesso e/ou oposição, assim como excluir-se voluntariamente sem necessidade de 

justificação. 



Informamos-lhe que pode limitar esta finalidade exercendo o direito de oposição no seu Portal 

de Privacidade ou então escrevendo um e-mail para dpo@tendam.es. 

4.- Enviar-lhe informação de ofertas e promoções negociadas com terceiros das quais possa 

usufruir. 

A não-aceitação desta finalidade implica que não possa informar-se acerca das ofertas e promoções 

negociadas com terceiros e que possa usufruir das mesmas. 

A Tendam Retail, S.A. nunca cede os seus dados a estes terceiros. 

Os dados pessoais facultados serão conservados enquanto não nos solicite o cancelamento da sua 

conta. 

 4.- Quem é o destinatário dos seus dados? 

Os dados pessoais são comunicados a outras empresas do grupo empresarial ao qual pertença o 

Tendam Retail Services, S.A. para fins administrativos internos, incluindo o tratamento de dados 

pessoais de clientes. 

O Tendam Retail Services, S.A. nunca cede os seus dados pessoais a terceiros. 

 5.- Quais são os seus direitos quando nos faculta os seus dados? 

Leia e compreenda os seus direitos. Caso tenha alguma dúvida entre em contacto connosco através 

do e-mail dpo@tendam.es / ou mediante uma chamada para a Linha de Apoio ao Cliente ou envio de 

um e-mail. 

Também pode informar-se no Guia para o Cidadão editada por parte da Agência Espanhola de 

Proteção de Dados mediante o seguinte 

link: http://www.agpd.es/portalwebAGPD/canaldocumentacion/publicaciones/common/Guias/G

UIA_CIUDADANO.pdf 

Cortefiel: 707 22 40 22 ou club@cortefiel.com 

Springfield: 707 250 500 ou cartao@spf.com 

Women’secret: 707 200 950 ou wowcard@womensecret.com 

Os direitos que lhe assistem no tratamento de dados pessoais em relação ao TENDAM são os 

seguintes: 

• Direito a solicitar o acesso aos seus dados pessoais 

• Direito a solicitar a sua alteração ou eliminação 

• Direito a solicitar a limitação do seu tratamento 

• Direito a opor-se ao tratamento dos dados 

  

6.- Em que consiste o direito de acesso? 

Terá direito a obter do TENDAM a confirmação de que estão ou não a tratar os dados pessoais que 

lhe digam respeito, assim como as seguintes informações: os fins de tratamento; as categorias dos 

dados que são tratados; os destinatários ou as categorias de destinatários aos quais foram ou serão 

mailto:dpo@tendam.es
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comunicados; caso possível, o prazo previsto da conservação dos dados pessoais ou, caso não seja 

possível, os critérios utilizados para determinar este prazo. 

Nestes casos, o TENDAM facultar-lhe-á uma cópia dos dados pessoais que são objeto de tratamento. 

Além disso, quando o solicite através de meios eletrónicos, a informação será facultada num formato 

eletrónico de utilização comum. 

Poderá exercer este direito a cada seis meses, exceto se exista uma causa legítima para solicitá-lo, 

mais de uma vez, no referido período de seis meses. 

Nos casos em que sejam formulados pedidos manifestamente infundados ou excessivos, 

especialmente por serem repetitivos, o TENDAM poderá cobrar uma taxa que compense os custos 

administrativos da resposta ao pedido que corresponderá ao verdadeiro custo do tratamento do 

pedido. 

O TENDAM informar-lhe-á acerca das atuações decorrentes do seu pedido no prazo de um mês (que 

poderá prolongar-se para dois meses quando se tratam de pedidos especialmente complexos, 

prolongamento esse do qual seria notificado dentro do primeiro mês). Se o TENDAM decidir não 

atender a um pedido, informar-lhe-á acerca disso mesmo, e fundamentaremos a recusa, dentro do 

prazo de um mês desde o momento em que apresentou o pedido. 

Para solicitar o exercício do direito de acesso, envie um e-mail para dpo@tendam.es ou envie uma 

carta para Tendam Retail, SA, A/a DPO, Avda. del Llano Castellano nº 51, 28034 Madrid. 

  

7.- Em que consiste o direito de alteração? 

Terá direito a obter do TENDAM a alteração dos dados pessoais incorretos que lhe digam respeito. 

Além disso, tendo em conta os fins de tratamento, terá direito a que se completem os dados pessoais 

que estejam incompletos, inclusive mediante uma declaração adicional. Para isso, deverá indicar-nos 

no seu pedido os dados aos quais se refere e a correção que deveremos efetuar; assim como terá 

que nos fazer chegar, quando seja necessário, a documentação justificativa da incorreção ou o 

carácter incompleto dos dados que são objeto do tratamento. 

Para solicitar o exercício do direito de alteração, envie um e-mail para dpo@tendam.es ou envie uma 

carta para Tendam Retail, SA, A/a DPO, Avda. del Llano Castellano nº 51, 28034 Madrid. 

  

8.- Em que consiste o direito de eliminação, também conhecido como “direito ao 

esquecimento”? 

Terá direito a obter do TENDAM a eliminação dos dados pessoais que lhe digam respeito quando se 

verifique uma das seguintes situações: que não sejam necessários face aos fins para os quais forem 

recolhidos ou tratados; que retire em consentimento e o tratamento não se baseie em outro 

fundamento jurídico; que se oponha ao tratamento e não prevaleçam outros motivos legítimos para o 

tratamento; que tenham sido tratados ilicitamente. 

Quando a eliminação deriva do exercício do direito à oposição com fins de realizar estudos de 

mercados diretos, o TENDAM poderá conservar os seus dados identificativos com o objetivo de 

impedir tratamentos futuros para fins de realização de estudos de mercados diretos. 

Quando o TENDAM tenha tornado públicos os dados pessoais e seja obrigado a eliminar os referidos 

dados, o TENDAM, tendo em conta a tecnologia disponível e o custo da sua aplicação, adotará 
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medidas razoáveis, incluindo as medidas técnicas, com o objetivo de informar os responsáveis que 

estejam a tratar os dados pessoais do seu pedido de eliminação de qualquer link para esses dados 

pessoais, ou qualquer outra cópia ou réplica dos mesmos. 

O anterior não se aplicará: para exercer o direito à liberdade de expressão e informação; para o 

cumprimento de uma obrigação legal que requeira o tratamento de dados, ou para o cumprimento de 

uma missão realizada no interesse público ou no exercício de poderes públicos conferidos ao 

responsável com fins de investigação científica ou histórica ou fins estatísticos, na medida em que o 

direito de eliminação pudesse impossibilitar ou representar um obstáculo na concretização dos 

referidos objetivos; para a formulação e o exercício ou a defesa de reclamações. 

Para solicitar o exercício do direito de eliminação envie um e-mail para dpo@tendam.es ou envie 

uma carta para Tendam Retail, SA, A/a DPO, Avda. del Llano Castellano nº 51, 28034 Madrid. 

  

9.- Em que consiste o direito à limitação do tratamento? 

Terá direito a obter do TENDAM a limitação do tratamento dos dados quando se cumpra alguma das 

seguintes condições:   

 

a. quando tenha impugnado a exatidão dos seus dados pessoais, durante o prazo que permita ao 

TENDAM verificar a exatidão dos mesmos; 

b. no pressuposto que considere que o tratamento é ilícito e o TENDAM se tenha oposto à 

eliminação dos dados pessoais e solicite no seu lugar a limitação da sua utilização; 

c. que o TENDAM já não necessite os dados pessoais para os fins do tratamento, mas para si 

sejam necessários para a formulação, o exercício ou a defesa de reclamações; 

d. no pressuposto de que se tenha oposto ao tratamento, enquanto se esteja a verificar se os 

motivos legítimos do TENDAM prevalecem sobre os seus.   

Quando tiver obtido a limitação do tratamento conforme o presente artigo, será informado por parte do 

TENDAM antes do levantamento da referida limitação. 

O TENDAM comunicará qualquer alteração ou eliminação de dados pessoais ou limitação do 

tratamento a cada um dos destinatários aos quais se tenha comunicado os dados pessoais, exceto se 

for impossível ou exija um esforço desproporcional. O TENDAM informará ao interessado quanto aos 

ditos destinatários, se o solicitar. 

Para solicitar o exercício do direito à limitação do tratamento, envie um e-mail 

para dpo@tendam.es ou envie uma carta para Tendam Retail, SA, A/a DPO, Avda. del Llano 

Castellano nº 51, 28034 Madrid. 

  

10.- Em que consiste o direito à portabilidade dos dados? 

Terá direito a receber os dados pessoais que lhe digam respeito, que tenha facultado ao TENDAM, 

num formato estruturado, de utilização comum e leitura mecânica, e a transmiti-los a outro 

responsável do tratamento sem que o TENDAM o impeça, nas seguintes situações: quando o 

tratamento esteja baseado no consentimento, e seja efetuado por meios automatizados. 
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Ao exercer o seu direito à portabilidade dos dados, terá direito a que os dados pessoais sejam 

transmitidos diretamente de responsável em responsável quando seja tecnicamente possível. 

O exercício deste direito será prolongado sem prejuízo das faculdades concedidas pelo direito de 

eliminação. 

Este direito à portabilidade não se aplicará ao tratamento que seja necessário para o cumprimento de 

uma missão realizada no interesse público ou no exercício de poderes públicos conferidos ao 

TENDAM. 

O direito à portabilidade não se prolongará aos dados que o TENDAM tenha inferido a partir de dados 

derivados diretamente da utilização por parte do TENDAM dos serviços prestados. 

Para solicitar o exercício do direito de portabilidade, envie um e-mail para dpo@tendam.es ou envie 

uma carta para Tendam Retail, SA, A/a DPO, Avda. del Llano Castellano nº 51, 28034 Madrid. 

  

11.- Em que consiste o direito à oposição? 

Terá direito a opor-se ao tratamento de dados que lhe dizem respeito, em qualquer momento, 

incluindo a elaboração de perfis.   

Caso exerça este direito, o TENDAM deixará de tratar os seus dados pessoais, exceto se 

acreditarmos que existem motivos legítimos imperativos para que o tratamento prevaleça sobre os 

seus interesses, direitos e liberdades, ou para a formulação, exercício ou a defesa de reclamações.   

Quando o tratamento de dados pessoais tenha por objeto a realização de estudos de mercados 

diretos (forma de publicidade que utiliza um ou mais meios para comunicar diretamente com um 

público alvo e obter por parte dele uma resposta quantificável), terá direito a opor-se em qualquer 

momento ao tratamento dos dados pessoais que lhe digam respeito, incluindo a elaboração de perfis 

na medida em que esteja relacionada com os referidos estudos de mercado. 

Quanto se oponha ao tratamento com fins de estudos de mercado diretos, os dados pessoais 

deixarão de ser tratados para ditos fins: 

Para solicitar o exercício de direito de oposição, envie um e-mail para dpo@tendam.es ou escreva 

uma carta para Tendam Retail, SA, A/a DPO, Avda. del Llano Castellano nº 51, 28034 Madrid. 

  

12.- Que direitos possui em relação às decisões individualizadas automatizadas? 

Em relação às decisões individualizadas automatizadas, incluindo a elaboração perfis, terá direito a 

não ser objeto de uma decisão baseada unicamente no tratamento automatizado, incluída a 

elaboração de perfis, exceto se seja necessária para a celebração ou a execução de um contrato 

entre si e o TENDAM; esteja autorizada por lei e estabeleça igualmente medidas adequadas para 

salvaguardar os direitos e liberdades e os seus interesses, ou se baseie no seu consentimento 

explícito. 

Nos casos em que seja necessária para a celebração ou a execução de um contrato e/ou se baseie 

no consentimento, o TENDAM adotará as medidas adequadas para salvaguardar os seus direitos e 

liberdades e os teus interesses legítimos, concedendo-lhe -como mínimo-, o direito a obter 

intervenção humana por parte do TENDAM, assim como a expressar o seu ponto de vista e a 

contestar a decisão. 
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Para solicitar o exercício do direito em relação às decisões individualizadas automatizadas, envie um 

e-mail para dpo@tendam.es ou envie uma carta para Tendam Retail, SA, A/a DPO, Avda. del Llano 

Castellano nº 51, 28034 Madrid. 

Adicionalmente, informamos-lhe que pode dirigir-se à Agência Espanhola de Proteção de Dados para 

obter informação adicional acerca dos seus direitos. 

Informamos-lhe ainda que caso se tenha concedido o consentimento para alguma finalidade 

específica, terá direito a retirar o consentimento em qualquer momento, sem que isso afete a 

legitimidade do tratamento baseado no consentimento prévio à sua retirada. 

Da mesma forma, informamos-lhe que pode apresentar uma reclamação perante a Autoridade de 

Controlo em matéria da Proteção de Dados competente, especialmente quando não tenha obtido 

satisfação no exercício dos seus direitos. 
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POLÍTICA DE COOKIES DE TENDAM  

Os cookies são procedimentos automáticos de recolha de informação relativa às preferências 
determinadas por um Utilizador, durante a sua visita a uma determinada página da Internet, com 
a finalidade de o reconhecer como utilizador recorrente, personalizando a sua experiência e 
utilização do site. O Tendam utiliza cookies, durante a prestação do serviço, com a final idade de 
facilitar a navegação e disponibilizar uma série de conteúdos e/ou serviços de forma 
personalizada. Os dados armazenados em cada cookie são os seguintes: data e hora da última 
vez que o utilizador visitou o nosso Site, desenho de conteúdos que o utilizador escolheu na sua 
primeira visita ao nosso Site e elementos de segurança que intervêm no controlo de acesso às 
áreas restritas. 

O "cookie" é armazenado no computador do utilizador e, por conseguinte, é guardado no disco 
rígido do seu computador até que decida eliminá-lo. Tenha em conta que os cookies não podem 
danificar o seu equipamento e que, em contrapartida, ao estarem ativados, ajudam-nos a 
identificar e resolver erros. 

Em todo o caso, informamos que, tendo em conta que os cookies não são necessários para a 
utilização do site, poderá facilmente rejeitar e eliminar os cookies instalados no computador. Os 
procedimentos de bloqueio e eliminação dos cookies podem diferir de um navegador de Internet 
para outro e, por isso, pedimos-lhe que consulte as instruções do fabricante do navegador de 
Internet. Não obstante, se selecionar esta configuração, poderá não conseguir aceder a 
determinadas secções do Site ou não aproveitar algum dos nossos serviços. A menos que tenha 
ajustado a configuração do seu navegador de forma a rejeitar cookies, o nosso sistema produzirá 
cookies quando aceder ao nosso site. 

Os diferentes tipos de cookies utilizados pelo Tendam são: 

• COOKIES DE SESSÃO: são cookies temporários que permanecem no arquivo de 
cookies do seu navegador até sair do site, pelo que nenhum fica registado no disco rígido 
do utilizador. A informação obtida através destes cookies serve para analisar regras de 
tráfico na rede. A longo prazo, isto permite-nos proporcionar uma melhor experiência para 
melhorar o conteúdo e facilitar a sua utilização. 

• COOKIES PERMANENTES: são armazenados no disco rígido e o nosso site lê-os sempre que 
realizar uma nova visita. Um cookie permanente possui uma data de expiração definida. O cookie 
deixará de funcionar depois dessa data. Utilizamo-los, geralmente, para facilitar os serviços de 
compra e registo. 

A seguir, publicamos uma relação dos principais cookies utilizados nos sites do Tendam: 

• COOKIES ESTRITAMENTE NECESSÁRIOS: como, por exemplo, os que sirvam para 
uma navegação correta ou que permitam realizar o pagamento de bens solicitados pelo 
utilizador ou cookies que se destinem a assegurar que o conteúdo do site é carregado 
eficazmente:  
dw_cookies_accepted, cqcid, sid, 
dwanonymous_477f9160318564e27a1b61db75104a6c, 
dwsecuretoken_477f9160318564e27a1b61db75104a6c, dwsid, grid, lightbox, userId, 
size_selector_data, country_data, 
dwpersonalization_477f9160318564e27a1b61db75104a6c, 
dwcustomer_477f9160318564e27a1b61db75104a6c, 
dwac_bc1vYiaaiFVjYaaadmRsUFBwSH, cquid 



• COOKIES ANALÍTICOS: , com finalidade de manutenção periódica; para garantir o melhor 
serviço possível ao utilizador, os sites utilizam normalmente cookies "analíticos" para compilar 
dados estatísticos da atividade: 
_ga, _ceg.s, _ceg.u, _dc_gtm_UA-75219738-1, __qca, __cq_uuid, __cq_bc, _gat_UA-
25426312-1 

• COOKIES DE TERCEIROS como, por exemplo, os utilizados por redes sociais, por redes 
publicitárias ou por complementos externos de conteúdo, como o Google Maps: 
crtg, crtgh, tluid, rtc104, rt0, rtc103, ab, uid, um, sess, uuid2, anj, uu, criteo, TDID, TDCPM, 
U, CfP, JEB2, phpAds_partner3, uuid, tbver, aid, aoc, RT1, vi, fid, tuuid, c, bkdc, bku, CMID, 
CMPS, CMST, CMDD, CMRUM3, CMSC, V, pb_rtb_ev, sto-id-20480-bh, bc, uic, acdc, uei, 
udc, evt, CEM, criteo_write_test, demdex, test_cookie, id, IDE, dpm, tu, ServedBy, _kuid_, 
_lijit_retarget_rtb_bc4f1b70-ee13-44d9-84c4-5cbba057f20b, _ljtrtb_9, 
_lijit_retarget_rtb_7140593a-7f78-4a8d-b866-9415eab60382, _gat, mdata, OAX, 
syncdata_TTD, weird_get_top_level_domain, __cfduid, __olapicU, i, rpx, 
KRTBCOOKIE_265, PUBMDCID, KRTBCOOKIE_244, PUBRETARGET, KRTBCOOKIE_273, 
KRTBCOOKIE_272, KRTBCOOKIE_745, KRTBCOOKIE_255, KRTBCOOKIE_377, 
KRTBCOOKIE_752, __cqact, mc, rpb, khaos, put_2262, put_2149, put_2622, put_2148, 
put_2261, put_2263, put_2138, put_2554, put_2550, put_2616, put_2588, put_3896, 
put_2307, scmmn_hp, scmij_crtmay, scmcn_lp, scmcn_hp, scmmn_lp, TR, pid, 
TestIfCookieP, csync, iab, rscscap, partner-1464276827_b06b-0, user-0, t_gid, taboola_usg, 
TapAd_TS, TapAd_DID, pdv, ex, ext, opt-out, 375F1B13-4594-45D7-9914-2F926EC42D23, 
WPcriteo3, B, umeh, RTB, comp, ASP.NET_SessionId, NSC_pbt.fvd1ef_wtfswfs_ttm, 
NSC_pbt.fvd1ef_wtfswfs_iuuq, cid, NSC_pbt.fvd1ef_c_wtfswfs_iuuq  

 
Anulação e eliminação de cookies: 

Podes permitir, conhecer, bloquear ou eliminar os cookies instalados no teu equipamento, 
mediante a configuração das opções do navegador instalado no teu computador. Caso não 
permitas a instalação de cookies no teu navegador é possível que não consigas aceder a 
algumas das secções da nossa web. 

· Mais informação sobre como bloquear o uso dos cookies em Google Chrome  
· Mais informação sobre como bloquear o uso dos cookies em Firefox  
· Mais informação sobre como bloquear o uso dos cookies em Internet Explorer  
· Mais informação sobre como bloquear o uso dos cookies em Safari 

 

 

https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=pt
http://support.mozilla.org/pt-PT/kb/Cookies%20-%20Portugu%C3%AAs?esab=a&s=COOKIES&r=1&as=s#w_aceitar-e-bloquear-cookies
http://windows.microsoft.com/pt-pt/internet-explorer/delete-manage-cookies#ie=ie-10
http://support.apple.com/kb/ph5042

