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1. Introdução
1. Introduction

Os serviços do ATLANTICO Europa pautam-se pelos mais elevados padrões de qualidade e é pelos mesmos padrões que tratamos os dados pessoais 
que recolhemos. Com este objetivo, a presente Política de Privacidade e de Proteção de Dados foi elaborada de acordo com a legislação em vigor, 
nacional e europeia, relativa à proteção das pessoas singulares, mais concretamente e de acordo com o Regulamento (UE) 2016/679 do Parlamento 
Europeu e do Conselho, de 27 de abril de 2016 (“RGPD”), bem como com as demais previsões legais, regulatórias e boas práticas.
The services provided by ATLANTICO Europa observe the highest quality standards and these are also the standards we use when processing the personal data we collect. 
With this in mind, this Data Protection and Privacy Policy was prepared in accordance with the national and European legislation in force on the protection of individuals, 
more precisely in accordance with Regulation (EU) 2016/679 of the European Parliament and the Council, of 27 April 2016 (“GDPR”), as well as other legal and regulatory 
provisions and best practices.

A Política descreve os meios pelos quais o Banco Atlântico Europa SA. (doravante “ATLANTICO Europa” ou “Banco”) recolhe, trata e utiliza os dados 
pessoais dos seus clientes, potenciais clientes, ou das pessoas singulares que a outro título se relacionam com o Banco, ou é utilizador do nosso site ou 
aplicação móvel (cliente), bem como os direitos dos mesmos face a esse tratamento e a forma de os exercer.
The Policy describes the methods used by Banco Atlântico Europa SA. (hereinafter “ATLANTICO Europa” or the “Bank”) to collect, process and use the personal data of its 
customers, potential customers or individuals having any other dealings with the Bank, or users of our website or mobile app (customer), as well as their rights in terms of this 
processing and how to exercise them.

São normas internas de segurança e privacidade:
• Proceder ao tratamento dos dados de forma lícita e leal;
• Não utilizar os dados recolhidos para finalidade incompatível com a da recolha;
• Ter sistemas de segurança que impedem a consulta, modificação ou destruição dos dados pessoais;
• Respeitar a confidencialidade dos dados tratados, em especial pelos colaboradores da entidade responsável pelo tratamento, relativamente aos 

dados dos quais tenham acesso no âmbito das operações da respetiva base informática, estando devidamente informados da importância do 
cumprimento desse dever legal de sigilo e sendo responsáveis pelo cumprimento dessa obrigação de confidencialidade.

Our internal security and privacy standards provide for:
• Processing the data fairly and lawfully;
• Not using the data collected for any purpose other than the collection purpose;
• Having security systems that prevent personal data from being accessed, changed or destroyed;
• Respect for the confidentiality of the data processed, especially from the employees of the data controller, with regard to the data they have access to under the scope of 

operations on the computer database, having been duly informed of the importance of compliance with this legal duty of secrecy and being responsible for compliance 
with this obligation of confidentiality.

2. Responsável pelo tratamento dos dados
2. Who is the data controller?

O responsável pelo tratamento dos dados pessoais recolhidos é o Banco Atlântico Europa SA.
Banco Atlântico Europa SA is the controller of the personal data collected.

O ATLANTICO Europa tem um encarregado da proteção de dados, que assegura o cumprimento do RGPD na forma como o Banco trata os seus dados 
e que os seus direitos enquanto titular dos dados recolhidos são cumpridos. Caso pretenda contactar o Encarregado de Proteção de Dados do Banco, 
poderá fazê-lo através do email dpo@atlantico.eu.
ATLANTICO Europa has a data protection officer who ensures that the Bank processes your data in compliance with the GDPR and that your rights as the subject of the data 
collected are complied with. If you wish to contact the Bank’s Data Protection Officer, you can do so by sending an e-mail to dpo@atlantico.eu.

O ATLANTICO Europa tem uma sucursal na Namíbia, que é Responsável pelo tratamento dos dados pessoais dos seus clientes, potenciais clientes, ou 
das pessoas singulares que a outro título se relacionam com a sucursal, ou é utilizador do nosso site ou aplicação móvel (cliente), tendo nomeado o 
Banco Atlântico Europa SA., como seu representante na União Europeia. Poderá aceder à Política de Privacidade e Proteção de Dados da sucursal do 
ATLANTICO Europa na Namíbia através do site www.atlantico.na.
ATLANTICO Europa has a branch in Namibia, which is the Data Controller for the personal data of its customers, potential customers or individuals having any other dealings 
with the branch, or users of our website or mobile app (customer), having appointed Banco Atlântico Europa SA. as its representative in the European Union. You can access 
the Data Protection and Privacy Policy of the Namibia branch of ATLANTICO Europa at www.atlantico.na.

3. Os dados que recolhemos
3. The data we collect

3.1 Categoria de dados pessoais
3.1 Personal data category

O ATLANTICO Europa recolhe os dados legalmente exigidos, bem como outros que resultem da relação existente entre o cliente ou potencial cliente 
e o Banco. 
ATLANTICO Europa collects the legally required data, as well as other data arising from the relationship between the Customer or potential Customer and the Bank.

Nesse sentido, o ATLANTICO Europa poderá ter acesso a dados pessoais dos seus Clientes e não Clientes, nomeadamente dados de identificação, 
financeiros, contactos, profissão, nacionalidade, educação, estatuto social, detalhes sobre pagamentos para e das suas contas, reclamações, seguros 
realizados, detalhes dos contratos relativos aos serviços e produtos fornecidos pelo ATLANTICO Europa, dados de localização, comportamentais, 
comunicações (emails, cartas, telefonemas), dados relativos a informações específicas de dispositivos, modelo de hardware, versão do sistema 
operacional, identificadores exclusivos de produtos e informações de rede móvel utilizados, tipo de navegador, idioma do navegador, impressão 
digital/reconhecimento facial, acesso à memória interna e/ou externa, assinatura eletrónica, relações sociais, dados públicos, documentos ou cópias de 
documentos de identificação solicitados.
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To this end, ATLANTICO Europa may have access to the personal data of customers and non-customers, particularly identification or financial data, contacts, profession, 
nationality, schooling, social status, details on payment to and from their accounts, complaints, insurance taken out, details of contracts for services and products provided 
by ATLANTICO Europa, data on location, behaviour, communications (e-mails, letters, phone calls), specific device data, such as the hardware model and operating system 
version, exclusive identifiers of products and information on the mobile network used, type of browser, browser language, fingerprint/facial recognition, access to the internal 
and/or external memory, electronic signature, social relationships, public data, identification documents or copies of identification documents requested.

3.2 Dados de categoria especial
3.2 Special category data

Nos termos da legislação aplicável em matéria de proteção de dados pessoais, alguns dados são considerados de categoria especial, pelo que apenas 
trataremos esses dados mediante o seu consentimento ou quando se verifique uma situação de legitimidade para o efeito, expressamente prevista na 
lei. Consideram-se dados de categoria especial os seguintes dados: de origem racial ou étnica, opiniões políticas, convicções religiosas ou filosóficas, 
filiação sindical, dados genéticos, dados biométricos, relativos à saúde, vida sexual ou orientação sexual de uma pessoa.
Under the terms of the applicable law on personal data protection, some data are deemed to fall into a special category. Therefore, we only process these data with your 
consent or when there is a legitimate reason for this, expressly provided for by law. The following data are deemed to be special category data: on racial or ethnic origin, 
political opinions, religious or philosophical beliefs, union membership, genetic data, biometric data, data on people’s health, sex life or sexual orientation.

O ATLANTICO Europa conserva ainda os consentimentos e respetivos comprovativos, o que inclui informação relativa ao modo como o Cliente pretende 
que se entre em contacto e receba comunicações.
ATLANTICO Europa also stores the consents and proof of these, which includes information on how the Customer wants to be contacted and receive communications.

4. Como utilizamos os seus dados
4. How we use your data

4.1 Legitimidade para o tratamento dos dados pessoais
4.1 Legitimacy for personal data processing

De acordo e em cumprimento da legislação de proteção de dados o ATLANTICO Europa apenas poderá usar os dados pessoais recolhidos quando 
tenha legitimidade para o efeito, incluindo a transferência de dados a terceiros. 
In accordance with the data protection legislation, ATLANTICO Europa can only use the personal data collected when it has legitimacy for this, including transferring data to 
third parties.

O ATLANTICO Europa utiliza e transfere os dados pessoais recolhidos nas seguintes situações:
• Execução do contrato com o Cliente;
• Cumprimento de uma obrigação legal;
• Quando é do interesse legítimo do ATLANTICO Europa; ou
• Quando o Cliente consinta.

ATLANTICO Europa uses and transfers the personal data collected in the following situations:
• Execution of a contract with the customer;
• Compliance with legal obligations;
• When it is in the legitimate interest of ATLANTICO Europa; or
• When the Customer consents.

Considera-se interesse legítimo sempre que o Banco tenha um motivo comercial ou institucional para usar as suas informações, exceto quando 
prevaleçam os interesses ou direitos e liberdades fundamentais do titular que exijam a proteção dos dados pessoais.
There is deemed to be a legitimate interest whenever the Bank has a commercial or institutional reason to use the information, except when the fundamental interests, rights 
or freedoms of the subject prevail, requiring personal data to be protected.

4.2 Transferência de dados
4.2 Data transfer

Os dados pessoais recolhidos pelo ATLANTICO Europa podem ser transferidos e processados por:
• Qualquer organização, agentes, auditores, reguladores, advogados, autoridades públicas, governamentais ou policiais ou a qualquer pessoa singular 

ou coletiva, quando o ATLANTICO Europa considere necessário para as finalidades de processamento descritos acima;
• Prestadores de serviços, fornecedores e respetivos consultores;
• Instituições financeiras e pelos prestadores de serviços de pagamento;
• Autoridades ou outros órgãos oficiais, localizados na União Europeia ou no exterior, para auxiliar na prevenção do terrorismo, lavagem de dinheiro 

e outros crimes;
• No âmbito de transações ou outros serviços que envolvam a divulgação de dados pessoais em nome de um Cliente ou contraparte;
• No âmbito de operações globais os dados pessoais podem ser processados e divulgados, como acima descrito em qualquer país em que o 

ATLANTICO Europa realize negócios ou tenha um provedor.

The personal data collected by ATLANTICO Europa may be transferred to and processed by:
• Any organisation, agents, auditors, regulators, attorneys, public, government or police authorities or any individual or company when ATLANTICO Europa deems this is 

necessary for the processing purposes described above;
• Service providers, suppliers and consultants;
• Financial institutions and payment service providers;
• Authorities or other official bodies located in the European Union or abroad, in order to aid in the prevention of terrorism, money laundering and other crimes;
• Under the scope of transactions or other services involving the disclosure of personal data on behalf of a Customer or a counterparty;
• Under the scope of global operations, personal data may be processed and disclosed as described above in any country where ATLANTICO Europa does business or has 

a service provider, as long as an adequate level of protection is assured.
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4.3 Comunicação e informações comerciais
4.3 Communications and commercial information

Os dados recolhidos podem ainda ser utilizados pelo ATLANTICO Europa, para a finalidade de marketing, comunicação de campanhas, produtos e 
serviços que se considerem ser do interesse do Cliente, nomeadamente através do envio de comunicações por email, SMS, telefone e outros meios 
eletrónicos.
The data collected may also be used by ATLANTICO Europa for marketing purposes and the communication of campaigns, products and services deemed to be of interest 
to the Customer, particularly by sending e-mails and text messages, making phone calls and by other electronic means.

Durante a execução do Contrato e relação com o Cliente o ATLANTICO Europa poderá identificar produtos e/ou serviços bancários e financeiros que 
possam ser do interesse do Cliente. Nesse contexto, o ATLANTICO Europa poderá utilizar e recorrer à definição de perfis/segmentação de Clientes, 
outras técnicas para o tratamento de dados, com o objetivo de realização de ações de comercialização e marketing direto.
During the execution of the Contract and while there is a relationship with the Customer, ATLANTICO Europa may identify banking and financial products and/or services that 
may be of interest to the Customer. In this context, ATLANTICO Europa may use the definition of Customer profiles/segmentation and other data processing techniques with 
the aim of carrying out commercialisation and direct marketing campaigns.

No caso da recolha e tratamento de dados de não Clientes o ATLANTICO Europa irá sempre requerer o consentimento expresso, livre e informado quando 
em causa está o tratamento dos dados para qualquer uma das finalidades indicadas anteriormente, nomeadamente, para marketing, comunicação de 
campanhas, eventos, produtos e serviços.
When collecting and processing the data of non-Customers, ATLANTICO Europa will always request express, free and informed consent when it is a question of processing 
the data for any one of the purposes indicated above, particularly for marketing purposes and the communication of campaigns, events, products and services.

Caso não pretenda receber tais comunicações, o Cliente ou não Cliente podem informar o ATLANTICO Europa, através do exercício do direito de 
oposição ao tratamento dos dados para a referida finalidade.
If any Customer or non-Customer does not wish to receive these communications, they may inform ATLANTICO Europa of this by exercising their right to object to the 
processing of data for this purpose.

4.4 Tratamento automatizado
4.3 Automated processing

O ATLANTICO Europa procede ao tratamento automatizado de todos os dados pessoais facultados e obtidos diretamente ou indiretamente, como 
consequência das operações efetuadas, para efeitos da gestão da relação com o cliente e não cliente.
ATLANTICO Europa uses automated processing of all the personal data provided and obtained, directly or indirectly, as a result of operations carried out for the purpose of 
managing the relationship with customers and non-customers.

O Banco utiliza as informações recolhidas para a tomada de decisões, com base no tratamento automatizado e definição de perfis, para abertura de 
contas, para adaptação de produtos e serviços de modo a incluir o cliente em segmentos de clientes, para apresentar produtos e serviços considerando 
os diferentes segmentos de clientes, deteção de fraude e aprovação de crédito.
The Bank uses the information collected for decision-making, based on the automated processing and definition of profiles, for opening accounts, adapting products and 
services in order to include the customer in customer segments, to present products and services based on the different customer segments, fraud detection and credit 
approval.

Os titulares dos dados têm o direito a não ficarem sujeito a nenhuma decisão tomada exclusivamente com base no tratamento automatizado, incluindo 
a definição de perfis.
Data subjects are entitled not to be subject to any decisions made exclusively based on automated processing, including the definition of profiles.

5. Prazo de conservação de dados
5. Storage period

ATLANTICO Europa conserva os seus dados pessoais pelo período em que:
• for cliente;
• se verifique a finalidade para o tratamento dos dados recolhidos;
• se justifique, por motivos legais ou regulatórios.

ATLANTICO Europa stores your personal data for as long as:
• you are a customer;
• the reason for processing the data collected still holds;
• justified for legal or regulatory reasons.

A conservação dos dados pessoais será realizada de acordo, e por respeito aos princípios de privacidade e tutela da vida privada, sendo os dados 
recolhidos utilizados apenas para os fins infra indicados.
Personal data will be stored in accordance with the principles of privacy and protection of private life. The data collected are used only for the purposes indicated below.

A tabela seguinte resume as finalidades pelas quais podemos utilizar os dados pessoais dos clientes, potenciais clientes ou das pessoas singulares que 
a outro título se relacionam com o Banco, assim como indicação da base legal para os tratamentos de dados realizados pelo ATLANTICO Europa e os 
prazos de conservação dos mesmos.
The following table represents the list of purposes for which we can use the personal data of our customers, potential customers or individuals having any other dealings with 
the Bank, as well as an indication of the legal basis for the data processing carried out by ATLANTICO Europa and the data storage periods.
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Finalidades de tratamentos
Purposes of processing

Legitimidade
Legitimacy

Prazo de conservação dos dados
Data storage period

Gestão da relação do Banco com o cliente ou o seu negócio (i.e., manter os registos dos 
clientes atualizados, gestão de contactos, resposta a pedidos de esclarecimentos).
Management of the Bank relationship with customers or their businesses (i.e. keeping up-to-date customer 
records, contact management, replying to requests for clarification).

Cumprimento 
contratual
Contractual compliance

Durante a relação contratual, exceto quando 
seja necessário manter os seus dados pessoais 
por períodos superiores à duração contratual, 
com base em interesses legítimos ou quando 
estão em causa obrigações legais que o 
imponham.
During the contractual relationship, except when it 
is necessary to keep their personal data for longer 
than the duration of the contract, based on legitimate 
interests or when legal obligations so require.

Abertura e gestão de contas.
Account opening and management

Adesão e gestão de produtos e serviços financeiros.
Subscribing to and management of financial products and services.

Concessão e gestão de créditos.
Loan granting and management.

Cessão de créditos (i.e., operações de securitização de créditos).
Assignment of credits (i.e. credit securitisation operations).

Gestão de operações bancárias.
Managing banking operations.

Gestão de reclamações.
Complaints management.

Teste/adesão a novos produtos por um período de tempo.
Testing/subscribing to new products for a period of time.

Desenvolvimento de atividades de marketing.
Development of marketing activities.

Consentimento
Consent

Até revogação do consentimento.
Until consent is withdrawn.

Estudar a maneira como os clientes do Banco usam produtos e serviços a partir do mesmo e 
de outras organizações (Para definir tipos de clientes e para o Banco ser eficiente na maneira 
como cumpre com as suas obrigações legais e contratuais).
Studying how Bank customers use products and services provided by the Bank or other organisations (to 
define customer types and for the Bank to be more efficient in the way it complies with its legal and contractual 
obligations).

Monitorizar a qualidade de serviço através da gravação de chamadas.
Monitoring service quality through call recording.

Consentimento
Consent

30 dias
30 days

Prova da celebração contratual ou do interesse manifestado numa futura relação contratual 
através da gravação de chamadas.
Proof of signing a contract or the interest shown in a future contractual relationship through call recording.

Consentimento
Consent

7 anos
7 years

Utilização de cookies para remarketing.
Use of cookies for remarketing.

Consentimento
Consent

Até revogação do consentimento.
Until consent is withdrawn.

Gerir a segurança e prevenção de crimes: prevenção de fraude/branqueamento de capitais 
(uso dos dados pessoais para verificar se as contas pessoais dos clientes estão a ser usadas 
para fraudes ou branqueamento de capitais. Caso exista algum risco de fraude, o Banco pode 
suspender a atividade das contas do Cliente ou recusar o acesso).
Managing security and crime prevention: prevention of fraud/money laundering (use of personal data to check 
if customers’ personal accounts are being used for fraud or money laundering. If there is any risk of fraud, the 
Bank may suspend activity in the Customer accounts or refuse access).

Cumprimento de 
obrigação legal ou 
regulamentar
Compliance with 
legal or regulatory 
obligations

7 anos
7 years

Gestão de risco (i.e. gestão de risco de crédito).
Risk management (i.e. credit risk management).

Cumprimento de 
obrigação legal ou 
regulamentar
Compliance with 
legal or regulatory 
obligations

Durante a fase pré-contratual com o cliente e a 
fase contratual, exceto quando seja necessário 
manter os seus dados pessoais por períodos 
superiores à duração contratual, com base em 
interesses legítimos ou quando estão em causa 
obrigações legais que o imponham.
During the pre-contractual phase with the customer 
and the contractual phase, except when it is necessary 
to keep their personal data for longer than the contract 
duration, based on legitimate interests or when legal 
obligations so require.

Comunicação com entidades Públicas, nomeadamente regulatórias (i.g CMVM, Banco de 
Portugal, Administração Tributária, The Foreign Account Tax Compliance Act, 2010 (FATCA), 
Central de Risco de Créditos, Banco Central Europeu).
Communications with public authorities, particularly regulatory bodies (e.g. the CMVM Securities and Exchange 
Commission, Banco de Portugal, the Tax Authority, the Foreign Account Tax Compliance Act, 2010 (FATCA), 
the Credit Risk System, the European Central Bank).

Videovigilância.
Video surveillance.

Legítimo interesse
Legitimate interest

30 dias
30 days

Avaliação da satisfação e qualidade de serviço (inquéritos de satisfação).
Service satisfaction and quality assessment (satisfaction surveys). Legítimo interesse

Legitimate interest

Durante a fase pré-contratual com o cliente e a 
fase contratual.
During the pre-contractual phase with the customer 
and the contractual phase.

Desenvolvimento de produtos e serviços.
Development of products and services.

Controlo de entradas pela receção.
Monitoring entries via reception.

Legítimo interesse
Legitimate interest

180 dias
180 days

Auditorias internas e externas (i.e. auditorias para emissão de certificações).
Internal and external audits (i.e. audits for certificate issue).

Legítimo interesse
Legitimate interest

Durante a fase pré-contratual com o cliente e a 
fase contratual, exceto quando seja necessário 
manter os seus dados pessoais por períodos 
superiores à duração contratual, com base em 
interesses legítimos ou quando estão em causa 
obrigações legais que o imponham.
During the pre-contractual phase with the customer 
and the contractual phase, except when it is necessary 
to keep their personal data for longer than the contract 
duration, based on legitimate interests or when legal 
obligations so require.
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6. Envio de dados para países terceiros
6. Sending data to a third country

O ATLANTICO Europa pode enviar os dados recolhidos para países terceiros nas seguintes circunstâncias:
• Gestão da relação contratual com o Cliente;
• Cumprimento de um dever legal;
• Relação com consultores para ajudar na gestão das suas contas e serviços.

ATLANTICO Europa may send the data collected to third countries in the following circumstances:
• Management of the contractual relationship with the customer;
• Compliance with legal duties;
• Relationship with consultants to help in the management of their accounts and services.

A transferência de informação para países terceiros será assegurada e processada do mesmo modo e com as mesmas garantias, nomeadamente, o 
exercício e gozo dos direitos oponíveis e das medidas jurídicas corretivas eficazes, utilizadas no processamento de informações recolhidas e tratadas 
no território da União.
The transfer of information to third countries will be assured and processed the same way and with the same assurances, particularly the exercise and enjoyment of the rights 
assigned and the effective, corrective legal measures used in the processing of information collected and processed in the European Union.

7. Segurança no tratamento de dados
7. Sending data to a third country

O Banco assume a responsabilidade de proteger a privacidade e a confidencialidade das suas informações, incluindo informações pessoais, com muita 
seriedade. Mantém salvaguardas físicas, eletrónicas e processuais, as quais estão em conformidade com os padrões legais aplicáveis para a proteção de 
tais informações contra o acesso e uso não autorizado, alteração e destruição.
The Bank takes its responsibility to protect the privacy and confidentiality of your information, including personal information, very seriously. It has physical, electronic and 
procedural safeguards in line with the applicable legal standards for the protection of such information against unauthorised access and use, alteration and destruction.

Responsabiliza os seus colaboradores pelo cumprimento das políticas, procedimentos, regras e regulamentos relevantes relativos à privacidade e 
confidencialidade das informações.
Its employees are held accountable for compliance with the relevant policies, procedures, rules and regulations on the privacy and confidentiality of information.

Nesse sentido, o ATLANTICO Europa implementa medidas lógicas, físicas, organizativas e de segurança adequadas, necessárias e suficientes para 
proteger os dados pessoais dos seus clientes e não clientes contra a destruição, a perda, a alteração, a difusão, o acesso não autorizado ou qualquer 
outra forma de tratamento acidental ou ilícito, designadamente:
• Requisitos e medidas de segurança, utilização de firewalls e sistemas de deteção de intrusão nos sistemas, a existência de uma política rigorosa 

sobre os acessos a sistemas e à informação e o registo das ações efetuadas pelos colaboradores sobre dados pessoais dos clientes ou utilizadores 
(logging);

• Medidas de segurança física, com controlo de acessos às instalações físicas e gravação de imagens de acordo com a lei em vigor;
• Meios de proteção dos dados desde a sua conceção (“privacy by design”);
• Utilização de meios técnicos como a encriptação, a cifragem, a pseudonimização e a anonimização dos dados pessoais;
• Seguimos as normas de segurança da ISO 27001, com base na qual foi criada a nossa política de segurança de informação;
• Caso o Banco recorra a fornecedores externos (agente contratado, empresas terceiras ou funcionários que não sejam do Banco) que tenham 

necessidade de ter acesso a informação interna, é-lhes exigida confidencialidade e a adoção de procedimentos de segurança identificados pelo 
Banco. O acesso à informação por essas entidades será restrito às informações necessárias para a conclusão dos trabalhos contratados.

To this end, ATLANTICO Europa implements logical, physical, organisational and security measures that are adequate, necessary and sufficient for protecting the personal 
data of its customers and non-customers against destruction, loss, alteration, disclosure, unauthorised access or any other accidental or illegal forms of processing, in particular:
• Security requirements and measures, the use of firewalls and intrusion detection systems, the existence of a strict policy on access to systems and information and logging 

the actions taken by employees on the personal data of customers or users;
• Physical security measures, with monitoring of access to the physical installations and image recording, pursuant to the law in force;
• Privacy by design;
• Use of technical methods such as encryption, scrambling, pseudonymisation and anonymisation of personal data;
• We follow the ISO 27001 security regulations, on the basis of which our information security policy was designed;
• If the Bank uses external providers (contracted agents, third companies or persons other than Bank staff) that need to access internal information, they are expected to 

maintain confidentiality and to adopt the security procedures identified by the Bank. Access to information by these parties will be restricted to the information necessary 
for them to do the work they were contracted for.

Não obstante das políticas implementadas pelo Banco, o Cliente deverá guardar em segredo os seus códigos de acesso, não os partilhando com 
terceiros, devendo observar sempre um comportamento seguro em relação aos seus equipamentos garantindo a sua segurança.
Notwithstanding the policies implemented by the Bank, Customers should keep their access codes secret, not sharing them with third parties, and adopt safe behaviour in 
relation to their equipment, thus ensuring their security.
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8. Direitos dos titulares dos dados
8. Rights of data subjects

O Banco obriga-se a garantir o exercício dos seguintes direitos: acesso, retificação, limitação, apagamento e portabilidade.
• Direito de acesso aos dados pessoais tratados e informação sobre os mesmos. O Direito a ver/ouvir ou obter cópia, de documentos como contratos, 

acordos escritos ou chamadas em que é interveniente e que são gravadas;
• Direito de retificação dos dados pessoais que se encontrem inexatos ou solicitar que os dados pessoais incompletos sejam completados;
• Direito de apagamento (ou ao “esquecimento”) dos dados pessoais, desde que não se verifiquem fundamentos válidos ou legais que exijam a sua 

conservação;
• Direito de oposição ou retirada do consentimento a qualquer momento, como por exemplo no caso de tratamento de dados para fins de marketing, 

desde que não se verifiquem interesses legítimos que prevaleçam sobre os seus interesses e sem comprometer a licitude do tratamento efetuado 
com base no consentimento previamente dado;

• Direito à limitação do tratamento, ou seja, direito de solicitar a limitação do tratamento dos seus dados pessoais, designadamente, através da 
inserção de uma marca nos dados pessoais conservados com o objetivo de limitar o seu tratamento no futuro;

• Direito de portabilidade, ou seja, o direito de receber os dados em formato digital de uso corrente e de leitura automática ou de solicitar a transmissão 
direta desses dados para outra entidade;

• Direito de reclamação junto do Banco através de carta registada e, ou junto de uma autoridade de controlo e supervisão. Em Portugal poderá 
apresentar a sua reclamação junto da Comissão Nacional de Proteção de Dados.

The Bank undertakes to assure the exercise of the following rights: access, rectification, restriction, erasure and portability.
• Right of access to the personal data processed and information on these. The right to see/hear or get a copy of documents such as contracts, written agreements or calls 

they are party to and that are recorded;
• Right to rectification of personal data which are inaccurate or asking for incomplete data to be completed;
• Right to erasure (or “right to be forgotten”) of personal data, provided there are no valid or legal reasons requiring them to be kept;
• Right to object or withdrawal of consent at any time, such as in the event of data processing for marketing purposes, provided that no legitimate interests prevail over your 

interests and without compromising the lawfulness of the processing carried out based on the consent previously given;
• Right to restriction of processing, i.e. the right to request the restriction of the processing of your personal data, particularly through the inclusion of a mark on the personal 

data kept in order to restrict any future processing;
• Right to portability, i.e. the right to receive your personal data in a commonly used, machine-readable format or to request the transmission of these data to another 

controller;
• Right to complain to the Bank via registered letter and/or to a supervisory and control authority. In Portugal, you can lodge your complaint with the National Data 

Protection Commission.

As informações podem ser prestadas por escrito ou oralmente quando o cliente o solicite e comprove a sua identificação. Exerça os seus direitos através 
dos seguintes endereços:
The information may be provided in writing or verbally when the customer requests this and can provide proof of identification. Exercise your rights through the following 
addresses:

Banco ATLANTICO Europa
A/C: Encarregado de Proteção de dados (DPO)
Avenida da Liberdade, nº 259
1250-143 Lisboa

O ATLANTICO Europa nomeou um Encarregado de Proteção de dados, o qual está disponível para qualquer esclarecimento relacionado com o 
tratamento dos seus dados pessoais, para qualquer informação poderá contactar:
ATLANTICO Europa has appointed a Data Protection Officer who is available to provide any clarification related to the processing of your personal data. For further 
information, please contact:

Endereço eletrónico do Encarregado de Proteção de Dados: dpo@atlantico.eu
E-mail address of Data Protection Officer: dpo@atlantico.eu

9. Alteração da política de privacidade
9. Changes to the privacy policy

A presente Política de Privacidade e Proteção de Dados pode ser alterada pelo ATLANTICO Europa, nomeadamente por motivos de cumprimento de 
obrigações legais, informando-se os titulares das referidas alterações. Todas as alterações realizadas entram em vigor quando publicadas, a menos que 
indicado de outra forma..
This Data Protection and Privacy Policy may be changed by ATLANTICO Europa, particularly for reasons of compliance with legal obligations. The data subjects will be 
informed of any such changes. All the changes made come into force when published, unless otherwise indicated.
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10. Conselhos para uma utilização segura
10. Tips for safe use

• Atualize o seu computador com frequência;
• Utilize apenas software licenciado;
• Instale um antivírus, mantenha-o atualizado e execute análises regulares;
• Evite a utilização de medias (USB’s, discos, CD’s) de origens desconhecidas, pois podem conter vírus, malware ou ferramentas que possibilitem 

acesso à sua máquina;
• Instale e configure uma firewall pessoal;
• Defina palavras passe fortes e altere-as com regularidade, adicionando complexidade misturando letras (maiúsculas/minúsculas), números e 

símbolos. Não utilize o seu nome, nomes da família ou datas de nascimento como passwords. Memorize-as e nunca as faculte a terceiros.

• Update your computer regularly;
• Use only licensed software;
• Install an antivirus program, keep it up-to-date and perform regular analyses;
• Avoid using hardware (USBs, discs, CDs) from unknown sources, as they may contain viruses, malware or tools that allow access to your computer;
• Install and configure a personal firewall;
• Define strong passwords and change them regularly, making they more complex by mixing letters (capital and small), numbers and symbols. Don’t use your name, family 

names or birthdates as passwords. Memorise them and never give them to other people.

10.1 Nos equipamentos móveis
10.1 Mobile devices

• Defina password de acesso ao equipamento com bloqueio automático;
• Proteja o equipamento com uma aplicação de antivírus e faça as atualizações automáticas;
• Desative a opção de instalação de aplicações de origem desconhecida, ou seja, evite aplicações que não sejam fornecidas pelas lojas oficiais;
• Antes de instalar uma aplicação valide as funcionalidades e as permissões que esta lhe vai pedir (Exemplo: um software de lanterna não necessita de 

acesso aos seus contactos, SMS ou emails);
• Nunca clique em links enviados por SMS de origens desconhecidas. Deve eliminar a mensagem e bloquear o remetente. Caso seja de uma entidade 

fidedigna, sugerimos que confirme a veracidade do conteúdo contactando a mesma antes de aceder ao link.
• Ter atenção aos SMS que solicitam uma resposta com dados pessoais. Pode não ser software malicioso mas pode ser uma forma de angariar 

contactos para ações de SPAM;
• Desconfie se receber muitos emails não solicitados ou mensagens de texto, pode significar que tem um programa malicioso no seu telemóvel;
• Faça backups regulares da sua informação, para utilizar uma cópia atualizada em caso de perda, roubo ou avaria;
• Desative o Bluetooth quando não precisar. O protocolo de comunicação Bluetooth tem bugs de segurança que podem ser explorados por terceiros 

para ataques ao seu equipamento. Além disso reduz o consumo de bateria;
• Se enviar os equipamentos para reparação:

• Remova os ficheiros temporários e a cache armazenados na memória dos seus equipamentos;
• Limpe o histórico de navegação na internet;
• Verifique os dados pessoais que deixa no equipamento.

• Define an access password for your device with automatic locking;
• Protect your device with an antivirus app and allow automatic updates;
• Disable the option to install apps from unknown sources, i.e. avoid apps that are not supplied by official stores;
• Before installing an app, confirm the features and permissions it asks you for (e.g. a flashlight app does not need access to your contacts, text messages or e-mails);
• Never click on links sent in text messages from unknown sources. Delete the message and block the sender. If it is from a reliable source, we suggest confirming the 

accuracy of the content by contacting the source before accessing the link;
• Beware of text messages asking for a reply with personal data. They might not contain malicious software, but it could be a means of gathering contacts for spam 

campaigns;
• Be suspicious if you get lots of unsolicited e-mails or text messages. This could mean there is a malicious program on your mobile phone;
• Back up your information regularly so that you will have an up-to-date copy in the event of loss, theft or damage;
• Disable Bluetooth when you don’t need it. The Bluetooth communication protocol has security bugs that can be used by third parties to hack your device. It also reduces 

battery consumption;
• If you send equipment for repair:

• Remove temporary files and the cache stored in the memory of your equipment;
• Clear your internet browser history;
• Check the personal data you leave on the equipment.

10.2 Na internet
10.2 On the Internet

• Não abra mensagens de correio eletrónico de origem duvidosa;
• Não execute ficheiros ou links obtidos por email, em especial de origem desconhecida;
• Verifique o certificado de segurança do site que visita garantindo que pertence à entidade que lhe interessa (endereço começa por https:// e tem 

um cadeado);
• No caso do ATLANTICO Europa, o certificado identifica claramente o nome do Banco;
• Procure aceder ao MYATLANTICO sempre através do link na nossa página, evitando seguir links que tenha recebido por email;
• Verifique a nossa política de Cookies em: atlantico.eu ou em atlantico.na;
• Limpe com regularidade o histórico de navegação nos browsers.

• Don’t open e-mail messages from dubious sources;
• Don’t run files or links obtained via e-mail, especially those from unknown sources;
• Check the security certificate for the websites you visit, ensuring it belongs to the site you want (address begins with https:// and has a padlock);
• In the case of ATLANTICO Europa, the certificate clearly identifies the name of the Bank;
• Always prefer accessing MYATLANTICO using the link on our page, avoiding links you may have received by e-mail;
• You can read our Cookies policy at: atlantico.eu or atlantico.na;
• Clear your browser history regularly.
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