
POLÍTICA DE PRIVACIDADE  

Responsável pelo Tratamento 

A CREAKT, LDA, pessoa coletiva com o número único de pessoa coletiva e de matrícula na 

Conservatória do Registo Comercial 515598771, com sede na Avenida da Liberdade, nº 230, 2º andar, 

1250-148 Lisboa, (adiante “Akt”) é o responsável pelo tratamento dos dados recolhidos para permitir 

o registo no site Lisboa Criola (“Site”). 

 

Finalidades do tratamento e fundamento jurídico 

Os dados pessoais recolhidos, nomeadamente o seu nome completo, email, contacto telefónico, 

morada, código postal e país serão tratados para a finalidade de registo e acesso a todos os conteúdos 

do site e passatempo, e para envio de newsletters, após obtermos o seu consentimento. 

A Akt irá trata os dados estritamente necessários para fornecer o acesso a este Site de acordo com a 

alínea b), do número 1, do artigo 6.º do RGPD, ou seja, para execução de diligências contratuais sob a 

égide dos nossos Termos e Condições, relativamente ao fornecimento de acesso ao Evento, e na alínea 

a), do número 1, do artigo 6.º do RGPD sempre que o seu consentimento for recolhido. 

 

Prazo de conservação 

O período de tempo durante o qual os dados pessoais são armazenados e conservados variará em 

conformidade das finalidades para os quais foram solicitados. Os dados pessoais recolhidos para 

subscrição de newsletters serão guardados pelo período desde a solicitação da sua subscrição e até 

que seja retirado o respetivo consentimento. O utilizador poderá,́ a qualquer momento, opor-se ao 

tratamento de dados para esse fim, sem que tal comprometa a licitude do tratamento efetuado com 

base no consentimento previamente dado nem o tratamento posterior dos mesmos dados, baseado 

noutra base legal. 

Os dados poderão ser mantidos para além deste período, quando tal se revelar necessário para defesa 

em processo judicial ou para fins de investigação histórica ou estatística ou para obter outros tipos de 

estatísticas relevantes.  

 

Direitos dos titulares dos dados 

Nos termos da legislação aplicável, o titular dos dados poderá solicitar, a todo o tempo, o acesso aos 

dados pessoais que lhe digam respeito, bem como a sua retificação, eliminação e limitação do seu 



tratamento, retirar o consentimento, solicitar a portabilidade dos seus dados, ou opor-se ao seu 

tratamento caso estejam verificadas as condições legalmente previstas. 

Poderá retirar o seu consentimento a qualquer momento. 

Para exercício dos direitos referidos, o utilizador poderá contactar a Akt através do seguinte email: 

software@akt.pt. 

O titular dos dados também tem o direito de apresentar uma reclamação à Comissão Nacional de 

Proteção de Dados, se entender que os seus direitos sobre os seus dados pessoais foram infringidos. 

Para qualquer questão relacionada com a presente informação, o titular dos dados poderá contactar 

a Akt através do email supramencionado. 

 

Alterações à Política de Privacidade 

A Akt reserva-se o direito de, a todo o momento, alterar os presentes termos de tratamento de dados 

pessoais. Essas alterações serão devidamente comunicadas para os contactos providenciados pelo 

titular dos dados. 


