
 
 

POLÍTICA DE PRIVACIDADE 

 
 

 
Quem é responsável pelo processamento dos seus dados? 
 
Monty Global Payments, S.A.U. Rua Miguel Ángel Nº 21, 7º andar, 28010 – Madrid 
 
NIF: A83949222 
 
Detalhes de contato da DPO: CARLOS CARRETERO  Correio: dpd@mgpsa.com 
 

 

Quais dados coletamos? 
 
Os dados pessoais fornecidos pelos clientes ao MGP serão usados para fazer 
transferências internacionais de dinheiro. No caso de usar esses dados para fins 
comerciais, o MGP solicitará a autorização prévia do cliente. A base legal para o 
tratamento dos dados é a execução de uma relação contratual. Os dados pessoais que 
o cliente fornece para o MGP serão processados apenas para os fins indicados. 
 
MGP tem acesso como resultado de navegar no website clicktransfer endereço IP de 
dados, consulta, solicitação ou contratação de qualquer serviço ou produto, ou qualquer 
transação ou operação realizada e pode ser usado para o envio de comunicações 
comércio, incluindo eletrônico para os fins da Lei 34/2002 de comunicações comerciais 
da Sociedade da informação. 
 
MGP utiliza o Serviço Web: Google Places API, assim também o cliente, com o seu uso, 
aceita expressamente a política de privacidade do Google 

 

 
Para que propósitos trataremos seus dados pessoais? 
 

Seus dados serão processados pela MGP para a comercialização de produtos e serviços, 
a contratação e manutenção de sua relação contratual e gestão com o MGP, a fim de 
adaptar nossas ofertas comerciais às suas características particulares. 
 

 
Qual é a legitimidade para o tratamento de seus dados? 
 
A base legal é a execução e manutenção de uma relação contratual, bem como o 
consentimento do interessado no caso de comunicações ou informações comerciais. 
 

 
Quem será o destinatário dos seus dados? 
 
Os destinatários desses dados serão os serviços comerciais e técnicos do MGP. O 
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Proprietário também aceita que seus dados possam ser transferidos pelo MGP para 
qualquer uma das entidades pertencentes ao mesmo Grupo e entidades que colaboram 
na prestação do serviço contratado (empresas encarregadas do armazenamento e 
gerenciamento de dados, correspondentes, bancos e pagadores localizados no exterior). 
responsável por fazer dinheiro a coleção de fundos enviados), exclusivamente para os 
fins mencionados acima. 
 

 
Por quanto tempo mantemos seus dados? 
 
Os dados do cliente serão mantidos pela MGP desde que a exclusão não seja solicitada 
pelo Titular ou interessado, ou por um período de 20 anos a partir da última operação 
realizada. 

 

 
Quais direitos você pode solicitar? 
 

 A saver, se estamos tratando seus dados ou não. 
 Para acessar seus dados pessoais. 
 Solicitar a retificação de seus dados se eles estiverem errados. 
 Solicitar a exclusão de seus dados que não forem mais necessários para os fins 

para os quais foram coletados ou se você retirar o consentimento concedido. 
 Para solicitar a limitação do processamento de seus dados, em alguns casos, só 

os conservaremos de acordo com os regulamentos atuais. 
 Dar seus dados, que serão fornecidos em um formato estruturado, comumente 

usado ou leitura mecânica. Se preferir, podemos enviá-los para o novo gerente 
que você designar. Só é válido em certos casos. 

 Para registrar uma reclamação junto com a Agência Portuguesa de Proteção de 
Dados ou autoridade de controle competente, certificamos que não tratamos 
corretamente. 

 Revogar ou consentir para cada fim específico, incluindo a legalização do 
tratamento com base no consentimento expresso. 

 

 
Como posso exercer meus direitos? 
 
O proprietário ou parte interessada pode exercer seus direitos enviando um correio para 
atençãoaocliente@mgpsa.com ou por correio para o endereço do MGP. Em ambos os 
casos, você deve anexar seu documento de identificação. 
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