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BIZ VALOR - SOCIEDADE CORRETORA, S.A. 

POLÍTICA DE PRIVACIDADE E PROTEÇÃO DE DADOS 

 

Enquadramento 

A BIZ Valor - Sociedade Corretora, S.A. (BIZ Valor) procede à recolha e ao tratamento dos dados 
pessoais necessários para o desenvolvimento da sua atividade, assegurando que o seu 
tratamento é feito de acordo com as regras estabelecidas no Regulamento Geral de Proteção 
de Dados (RGPD) – Regulamento (UE) 2016/679 de 27 de abril, em vigor a partir de 25 de maio 
de 2018, e da restante legislação nacional em vigor. 

A BIZ Valor é a responsável pela recolha e tratamento dos dados pessoais na medida em que 
estabelece quais os dados recolhidos, os meios de tratamento e a finalidade para os quais estes 
dados são utilizados. 

 

 Dados Pessoais e seu Tratamento 

O  n.º 1 do art.º 4.º do RGPD, define «Dados pessoais» como qualquer informação, de qualquer 
natureza  e em qualquer suporte, relativa a uma pessoa singular identificada ou identificável 
(«Titular dos Dados»); é considerada identificável uma pessoa singular que possa ser 
identificada, direta ou indiretamente, em especial por referência a um identificador, como por 
exemplo um nome, um número de identificação, dados de localização, identificadores por via 
eletrónica ou a um ou mais elementos específicos da identidade física, fisiológica, genética, 
mental, económica, cultural ou social dessa pessoa singular. 

O “Titular dos Dados” pode ser um cliente ou potencial cliente, um colaborador, um parceiro 
comercial, contacto ou visitante, enquanto pessoa singular, a quem os dados dizem respeito e 
que fornece, usufrui ou pretende usufruir, dos produtos e serviços da BIZ Valor. 

Entende-se por “Tratamento  de dados”, conforme estabelecido no n.º 2 do art.º 4.º do RGPD, 
uma operação ou conjunto de operações efetuadas sobre dados pessoais ou sobre conjuntos de 
dados pessoais, por meios automatizados ou não, tais como a recolha , o registo, a organização, 
a estruturação, a conservação, a adaptação ou alteração, a recuperação, a consulta, a utilização, 
a divulgação por transmissão ou difusão ou qualquer outra forma de disponibilização, a 
comparação ou interconexão, a limitação, o apagamento ou a destruição. 
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Recolha e Tratamento de Dados na Sociedade 

A BIZ Valor recolhe, de forma presencial ou remota, exclusivamente os dados adequados, 

pertinentes e limitados ao que é necessário relativamente ás finalidades para os quais são 

tratados, procurando garantir que os mesmos são atualizados e exatos sempre que seja 

necessário. 

A disponibilização de dados inexatos e incorretos é da responsabilidade exclusiva do titular dos 

dados, pelo que os mesmos devem ser atualizados e/ou corrigidos, sempre que haja alterações 

através dos canais de comunicação definidos. 

 A BIZ Valor procede à recolha e tratamento de dados pessoais, para desenvolvimento da sua 

atividade, nomeadamente: 

- Nome completo 

- Contatos e endereços 

- Data de nascimento 

- Estado civil e agregado familiar 

- Nacionalidade 

- Elementos e cópia de documentos de identificação (incluindo fotografia) 

- Informação fiscal 

- Dados académicos e profissionais 

- Dados patrimoniais 

- Dados bancários complementares (relativos a outras instituições)  

- Dados biométricos   

- Dados relativos a classificação de perfil de investidor. 

- Assinatura 

A BIZ Valor apesar de ser obrigada, por imperativos legais (DMIF II), à definição de perfis, não 

utiliza, no âmbito da sua relação comercial, procedimentos de tomada de decisão 

exclusivamente com base em tratamento automatizado. 

 

Finalidade e Fundamento do Tratamento de Dados 

A BIZ Valor procede ao tratamento de dados pessoais nas seguintes situações: 

1) Para gestão e execução do contrato ou outras diligências solicitadas pelo Titular dos 

Dados. 

Quando o tratamento de dados for necessário para o cumprimento de obrigações 

contratuais no qual o titular de dados é parte ou para diligências pré-contratuais, a 

pedido deste; 
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2) Por imperativo legal. 

Quando o tratamento de dados for necessário para o cumprimento de uma obrigação 

legal e regulamentar; 

 

3) No âmbito de um interesse legítimo 

Quando o tratamento de dados corresponda a um interesse legítimo da BIZ Valor ou de 

terceiros; 

 

4) Com base no consentimento 

Quando o tratamento de dados tenha como finalidade o estabelecimento de relações 

comerciais e o titular de dados tiver disponibilizado à BIZ Valor o seu consentimento 

prévio, expresso por escrito, oralmente ou através da validação de uma opção. 

No âmbito da atividade desenvolvida pela BIZ Valor, esta poderá proceder à gravação 

de chamadas telefónicas estabelecidas com o titular dos dados, mediante informação 

prévia e com o consentimento deste, designadamente como meio de prova de 

instruções ou informações transmitidas, para gestão da relação pré-contratual ou 

contratual, para o cumprimento de obrigações jurídicas e legais, bem como, para 

melhoria dos serviços oferecidos ou contratados e controlo de qualidade dos mesmos. 

 

 

Prazo de Conservação dos Dados 

 

A BIZ Valor conservará os dados pessoais pelo período de tempo necessário ao cumprimento 

dos serviços contratados. 

As gravações de chamadas serão conservadas de acordo com o estabelecido nas deliberações 

da Comissão Nacional de Proteção de Dados (CNPD) sobre o assunto, nomeadamente, pela 

Deliberação n.º 1039/2017 

 

 

 

Destinatários de Dados Pessoais 

 

Os dados pessoais são acedidos pela BIZ Valor no cumprimento das diligências ou obrigações 

pré contratuais, contratuais e legais da Sociedade, podendo ser partilhados com as empresas do 

Grupo BIZ, do qual a BIZ Valor faz parte. 

 

O acesso a dados pessoais pode ainda ser disponibilizado a fornecedores, parceiros comerciais 

e a outras entidades subcontratantes, com quais a BIZ Valor estabelece parcerias ou contratos 

necessários à garantia do respeito e a proteção de dados e que atuam sempre em nome e por 

conta da BIZ Valor. 
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A BIZ valor está obrigada por lei a comunicar dados pessoais às entidades reguladoras que 

supervisionam a sua atividade e a outras entidades públicas /oficiais, nomeadamente: 

 

i. Banco de Portugal 

ii. Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM) 

iii. Autoridade Tributária e Aduaneira (AT) 

iv. Departamento Central de Investigação e Ação Penal (DCIAP) 

v. Unidade de Informação Financeira 

vi. Restantes autoridades judiciais, policiais e sectoriais nos termos da Lei de Combate ao 

Branqueamento de Capitais e Financiamento ao Terrorismo (Lei 83/2017 de 18 de 

agosto). 

 

Sempre que a BIZ Valor intervenha em processos de insolvência ou de qualquer outra natureza 

para o exercício ou defesa de um direito que lhe assiste em processo judicial, os dados pessoais 

de identificação relacionados com o processo em causa serão comunicados às autoridades 

competentes. 

 

 

Exercício dos Direitos dos Titulares dos Dados 

 

Nos casos e com o alcance que as normas e legislação em vigor o permitam, o titular dos dados, 

sempre que entender, poderá exercer os seus direitos de acesso, retificação, extinção, limitação 

do tratamento e portabilidade dos dados. Para este efeito os titulares dos dados poderão dirigir-

se aos escritórios da BIZ Valor ou utilizar qualquer outro canal que seja disponibilizado para o 

efeito. 

 

Sem prejuízo de poder apresentar reclamações diretamente à BIZ Valor, através dos contatos 

disponibilizados para o efeito, o titular dos dados pode reclamar diretamente junto da Comissão 

Nacional de Proteção de Dados (CNPD).  

 

 

Fornecimento de Dados Pessoais 

 

No âmbito do cumprimento das obrigações e diligências pré-contratuais e contratuais e/ou 

disposições legais decorrentes da atividade da BIZ Valor, o titular dos dados tem de disponibilizar 

os dados pessoais necessários para o efeito, caso contrário, a BIZ Valor não pode estabelecer ou 

continuar a relação pretendida ou dar seguimento aos pedidos solicitados. 

 

 

Transferências internacionais de dados 
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A transmissão de dados pessoais a outros países (fora da União Europeia) pode ocorrer por 

exigência legal ou contratual, no caso de ser necessário para a execução de ordens ou pedidos 

de clientes ou caso o titular de dados tenha concedido uma autorização expressa para o efeito. 

 

 

Utilização de Cookies  

 

 A BIZ Valor pode utilizar cookies na “área de cliente” do seu website (www.bizvalor.pt), com a 

finalidade de melhorar a experiência do utilizador e permitir realizar determinadas operações 

de forma segura, não incluindo, como tal recolha de dados pessoais. 

 

 

 

Regras e Procedimentos de Segurança de Dados 

 

A BIZ Valor desenvolve os melhores esforços para proteger os dados pessoais contra a 

destruição, perda, alterações acidentais ou ilícitas e divulgação ou acessos não autorizados. 

 

Para o efeito, são utilizados sistemas de segurança, regras e outros procedimentos, de modo a 

garantir a exatidão, a confidencialidade e proteção dos dados pessoais, bem como para prevenir 

o acesso não autorizado aos dados, o uso impróprio, a sua divulgação, perda ou destruição. 

 

 

 

Alterações à Política  

 

A BIZ Valor poderá alterar esta Política de Privacidade e Proteção de Dados sempre que o 

entenda e sem aviso prévio, assegurando a sua publicação nos canais de comunicação 

disponibilizados, de modo a garantir a total transparência da informação. 

 

 

 

Lisboa, 24 de maio de 2018 

 

 

A Administração 

http://www.bizvalor.pt/

