Yamaha YZ125; YZ85; YZ65 bLU cRU FIM Europe Cups
Declaração de Privacidade
A sua privacidade é importante para a Yamaha Motor Europe N.V., respetivas sucursais e afiliadas
(também referidas como Yamaha/nós/nosso). Quando se regista na bLU cRU Cup (também referida
como o evento) e/ou participa em qualquer uma das atividades da bLU cRU Cup, o processamento
dos seus dados pessoais com cuidado e segurança e de forma transparente é importante para nós.
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Quem é que processa os seus dados pessoais para a bLU cRU Cup?
No contexto da bLU cRU Cup, os seus dados pessoais são processados por nós e pelos
nossos distribuidores europeus, especificamente o nosso distribuidor localizado no seu
país, na qualidade de controladores conjuntos de dados nos termos das normas de
proteção de dados aplicáveis. Isso significa que, em conjunto, determinamos as
finalidades e os meios das atividades de processamento de dados relativos à bLU cRU Cup.
O distribuidor nacional da YME no seu país é responsável pelas comunicações locais e por
manter contacto direto com os Pilotos e/ou respetivos tutores legais.
Na presente Declaração de Privacidade da Yamaha bLU cRU Cup, prestamos informações
sobre o processamento dos seus dados pessoais, efetuado por nós, no contexto da
Yamaha bLU cRU Cup. Não hesite em contactar-nos caso tenha alguma dúvida sobre esta
matéria. Para o processamento dos seus dados pessoais no contexto das visitas ao nosso
Web site, por exemplo, para preencher o Formulário de Inscrição na bLU cRU Cup, também
deve consultar esta Política de Privacidade para os nossos eventos de competição. e a
Política de Cookies.
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A quem se aplica esta Declaração de Privacidade da bLU cRU Cup?
No contexto da bLU cRU Cup, processamos dados pessoais das seguintes categorias de
pessoas:
I.

Pilotos: crianças com idades dos 13 aos 16 anos que participam na YZ125 bLU
cRU Cup.
Pilotos: crianças com idades dos 11 aos 13 anos que participam na YZ85 bLU cRU
Cup.
Pilotos: crianças com idades dos 8 aos 11 anos que participam na YZ65 bLU cRU
Cup.

II.

Tutores legais: pais e/ou representantes legais do Piloto.

III. Outras partes: outras pessoas envolvidas nas atividades da bLU cRU Cup, como as
pessoas de contacto de outras partes envolvidas na organização do evento e as
pessoas que assistem ao evento.
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Como é que obtemos os dados pessoais?
No contexto das nossas atividades relativas à bLU cRU Cup, podemos obter os dados
pessoais a partir de diversas fontes, apresentadas a seguir.
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•

(Outro) Pilotos ou (outro) Tutores legais.

•

Parceiros/contactos comerciais da Yamaha envolvidos na bLU cRU Cup.

•

Terceiros contratados pela Yamaha no contexto da bLU cRU Cup.

•

Outras partes envolvidas na bLU cRU Cup.

•

A Internet (incluindo redes sociais), na medida do permitido nos termos das leis de
privacidade aplicáveis.

•

Autoridades governamentais, por exemplo, no caso de uma investigação.

•

Outros terceiros em casos pontuais.

Porque é que processamos os seus dados pessoais?
A sua informação é processada para os seguintes efeitos:
1. Para efeitos de registo, para processar e confirmar a participação do Condutos na
bLU cRU Cup.
2. Para efeitos administrativos, para permitir que participe/assista/se envolva na
organização de quaisquer atividades da bLU cRU Cup.
3. Para manter o contacto consigo relativamente às atividades da bLU cRU Cup nas
quais se tenha inscrito ou nas quais esteja envolvido de alguma forma.
4. Para o contactar em caso de emergência (por exemplo, acidente).
5. Para cumprir as nossas obrigações legais.
6. Para melhorar a qualidade dos nossos serviços e das suas experiências no contexto
das atividades da bLU cRU Cup.
7. Para o informar sobre eventos futuros semelhantes.
8. Para prevenir e tratar de litígios e outras matérias legais.
9. Para monitorizar/assegurar o cumprimento dos requisitos, regulamentos e
obrigações estatutárias do evento.
10. Para a promoção pública da bLU cRU Cup.

No contexto da bLU cRU Cup, não utilizamos qualquer forma de tomada de decisão
automática - incluindo a caraterização.
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Quais são os dados pessoais que processamos sobre si?

Se estiver envolvido na bLU cRU Cup podemos processar a seguinte informação sobre si,
para os efeitos descritos abaixo.
Categoria de dados pessoais

Finalidade associada ao processamento
(refere-se aos números na secção 3)
Pilotos

Tutores
legais

Outras
partes

1-2, 5-6, 8-10

1-9

2-9

1-2, 5-6, 8-9

x

2-3, 5-9

Endereço de e-mail

x

1-3, 5-9

2-3, 5-9

Número de telemóvel

x

1-6, 8-9

2-6, 8-9

Cargo e outros dados profissionais

x

x

2-9

Idade

1-2, 5-6, 8-9

x

x

Tipo de documento de identificação

x

1-2, 8-9

x

Nacionalidade e idioma falado

1-2, 5-6, 8-9

x

x

Número de competição

1-2, 5-6, 8-9

x

x

Tamanho de vestuário/equipamento de
condução

1-2, 5-6, 8-9

x

x

Apurar se o Piloto está devidamente
licenciado pela respetiva federação
nacional e se compete com uma Yamaha
YZ num campeonato de um país europeu.

1-2, 5-6, 8-9

x

x

O desempenho do Piloto durante o evento

1-2, 5-6, 8-10

x

x

Informação sobre o Tutor legal do Piloto

1-2, 5-6, 8-9

x

x

Informação sobre o Tutor legal do Piloto

x

1-9

x

Outra informação facultada pelo sujeito
dos dados nas comunicações com a
Yamaha

1-2, 5-6, 8-9

1-9

2-9

Nome completo
Endereço
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postal
privado)

(profissional

e/ou

Bases legais para a utilização dos seus dados pessoais
Só processamos os seus dados pessoais quando tal é permitido por um dos termos dos
fundamentos legais para o processamento. No contexto da bLU cRU Cup, baseamos-nos
nos seguintes fundamentos legais para processar as suas informações:

•

Execução de um contrato. O processamento é necessário no âmbito da execução
de um contrato do qual seja parte ou para atuar a seu pedido antes da celebração
de um contrato. Este fundamento pode aplicar-se ao processamento dos dados
pessoais por um terceiro por nós contratado e para permitir a participação dos
Pilotos na competição.

•

Interesses legítimos. O processamento é necessário nos termos dos efeitos de
processamento de dados pessoais supramencionados ou para outros interesses
legítimos da Yamaha ou de terceiros, exceto quando estes interesses se sobrepõem
ao seu interesse de privacidade. Este fundamento aplica-se à análise do
desempenho dos Pilotos durante o evento.

•

Autorização. Autorizou-nos a processar os seus dados pessoais para um ou mais
efeitos específicos. Esta base aplica-se às atividades de processamento para as
quais obtivemos autorização através do Formulário de inscrição na bLU cRU Cup.

•

Obrigação legal. O processamento é necessário para cumprir obrigações legais às
quais estamos sujeitos. Este fundamento pode aplicar-se sempre que somos
obrigados a colaborar numa investigação levada a cabo por uma autoridade de
supervisão competente.

•

Interesses vitais. O processamento é necessário para proteger os seus interesses
vitais ou os de terceiros. Este fundamento aplica-se, por exemplo, caso seja
necessário processarmos determinados dados pessoais de um Piloto em caso de
acidente e se não nos podermos basear num dos fundamentos supramencionados.

Se for obrigado a facultar-nos dados pessoais, será informado separadamente de tal
situação, sempre que não for possível fazê-lo de forma evidente. Isto também se aplica
quando o fornecimento das suas informações é um requisito contratual ou estatutário ou
quando é necessário para a celebração do contrato.
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Durante quanto tempo é que guardamos as suas informações?

7.1

Não guardamos os seus dados pessoais durante mais tempo do que o necessário, no
âmbito das finalidades de processamento de dados relativas à bLU cRU Cup. Isto significa
que guardaremos as suas informações até 31 de dezembro de 2022, a menos que
necessitemos de manter os dados pessoais durante mais tempo para fins de cumprimento
da legislação aplicável ou para a interposição, exercício ou defesa de reclamações legais.

7.2

Procederemos à eliminação dos dados em data anterior se os processarmos com base na sua
autorização e esta for revogada.
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Quem terá acesso aos seus dados pessoais?
A sua informação é processada por pessoas que trabalham para ou em nome da Yamaha
ou por outras partes envolvidas na organização e/ou realização da bLU cRU Cup. Só as
pessoas autorizadas têm acesso aos seus dados pessoais, com base na necessidade de
conhecer e para os efeitos supramencionados. Quando tal é exigido pela legislação
aplicável, celebramos contratos de processamento de dados ou outro tipo de acordos de
proteção de dados com as partes referidas.
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Como é que transferimos os seus dados pessoais para fora do EEE?

Os seus dados pessoais podem ser transferidos para um local fora do Espaço Económico
Europeu (EEE). Quando exigido pela legislação aplicável, tomamos as devidas precauções
para legitimar a transferência dos seus dados pessoais para um país localizado fora do
EEE, se este país não fornecer um nível adequado de proteção de dados de acordo com as
leis de proteção de dados aplicáveis, como a inclusão de Cláusulas-tipo de proteção de
dados, conforme aprovado pela Comissão Europeia. Pode contactar-nos se pretender
receber mais informação sobre as medidas que tomamos para salvaguardar a
transferência de dados pessoais.
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Como é que protegemos os seus dados pessoais?
Estamos empenhados em garantir que os seus dados pessoais são mantidos em
segurança. Para evitar o acesso ou divulgação não autorizados, implementamos medidas
físicas, técnicas e organizacionais adequadas à salvaguarda da informação que recolhemos
e processamos.

10.1

A título de exemplo, tomamos as seguintes medidas:
Medidas técnicas de segurança adotadas:
• Identificação e autenticação.
• Controlo de acesso (segurança lógica e física e equipamento de segurança, por
exemplo, cofre, porteiro, firewall, segmentação de rede).
• Registo de acessos (controlo técnico das autorizações (tão limitadas quanto
possível) e manutenção de ficheiros de registo).
• Implementação de medidas defensivas contra software ilegal (detetores de vírus,
sistemas de deteção de intrusão, segurança de pontos terminais, manutenção de
software atualizado)
• Aplicação de encriptação de rede e de dados
• Gestão das vulnerabilidades técnicas (gestão de patches).
• Criação de cópias de segurança para garantir a disponibilidade e a acessibilidade
dos dados pessoais.
• Eliminação automática de dados caducados.
• Execução de menos atividades de processamento de dados nos servidores da
empresa e mais no equipamento do utilizador final.
Medidas organizacionais de segurança adotadas:
• Gestão de controlo de acesso (atribuição de responsabilidades para segurança de
informação).
• Promoção da consciencialização para a segurança entre funcionários novos e mais
antigos.
• Estabelecimento de procedimentos periódicos de teste, de análise e de avaliação
das medidas de segurança.
• Verificação regular dos ficheiros de registo.
• Desenvolvimento de um protocolo para o tratamento de violações de dados e
incidentes de segurança.
• Inclusão de cláusulas de confidencialidade e de contratos de processamento dos
dados.
• Avaliação da possibilidade de alcançar os mesmos objetivos com a utilização de
menos dados pessoais.

•

•

Limitação do acesso aos dados pessoais ao menor número de pessoas pertencentes
à organização.
Definição do processo de tomada de decisão e considerações subjacentes para cada
processamento.

10.2

Sem prejuízo do anterior, deve ter-se presente que as comunicações através da Internet,
incluindo o e-mail, nem sempre são seguras. A Yamaha não é responsável pelo acesso não
autorizado nem pela perda de dados pessoais por motivos alheios ao seu controlo.
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Como pode aceder a e atualizar as suas informações?
Enquanto sujeito dos dados, tem os seguintes direitos relativos ao processamento dos
seus dados pessoais, se e enquanto tal for aplicável:
•
•
•

•
•
•
•

O direito de acesso aos seus dados pessoais.
O direito à retificação dos seus dados pessoais incorretos ou incompletos.
O direito à revogação da autorização, em qualquer momento, sem afetar a
legitimidade do processamento baseado na autorização anterior à respetiva
revogação.
O direito à eliminação dos seus dados pessoais.
O direito à oposição ao processamento dos seus dados pessoais.
O direito à restrição do processamento dos seus dados pessoais.
O direito à portabilidade dos seus dados pessoais.

Pode contactar-nos relativamente aos direitos supramencionados ou a qualquer outra
matéria relativa à proteção de dados através dos contactos apresentados a seguir. O seu
pedido será analisado com atenção e em conformidade com as normas de proteção de
dados aplicáveis.
Se, ainda assim, considerar que não tratamos o seu pedido de forma satisfatória, ou se
tiver alguma reclamação, contacte o nosso Responsável pela proteção dos dados
(dpo@yamaha-motor.nl). Também tem o direito de apresentar queixa junto da
Autoridade de Proteção de Dados. Para encontrar a sua Autoridade de Proteção de Dados
nacional, pode consultar aqui uma lista das autoridades de proteção de dados na UE.
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Os nossos dados de contacto
Se tiver alguma dúvida ou pedidos relativamente ao processamento dos seus dados
pessoais, contacte-nos através do seguintes contactos. Pode contactar-nos na sua
língua materna, desde que esta seja uma das línguas oficiais da UE.
Yamaha Motor Europe N.V., Koolhovenlaan 101 - 1119NC Schiphol-Rijk - Países Baixos
Também pode contactar o nosso Responsável pela proteção de dados através do
endereço de e-mail: dpo@yamaha-motor.nl.

