
 
 
 

                                                                                                                            

1 
 

Yamaha – Declaração de Privacidade da Taça YXZ1000R  

 

A Yamaha Motor Europe N.V., as suas filiais e afiliadas relacionadas (também 

referidas como Yamaha, nós) consideram a sua privacidade importante. Quando se 

inscreve na Taça YXZ1000R (também referido como o evento) e/ou participa em 

quaisquer atividades da Taça YXZ1000R, é importante para nós processar as suas 

informações pessoais de forma cuidadosa e segura com transparência.  

1 Quem processa as suas informações pessoais para a Taça YXZ1000R? 

No contexto da Taça YXZ1000R, nós e os nossos distribuidores europeus, 

especificamente o nosso distribuidor localizado no seu país, iremos processar as suas 

informações pessoais como controladores de dados em conjunto, nos termos das regras 

de proteção de dados aplicáveis. Isto significa que iremos determinar em conjunto as 

finalidades e os meios das suas atividades de processamento de dados relativas à Taça 

YXZ1000R. O distribuidor nacional da YME no seu país é responsável pelas comunicações 

locais e pela manutenção do contacto direto com os concorrentes. 

Nesta Declaração de Privacidade da Taça YXZ1000R da Yamaha, informamos acerca do 

processamento das suas informações pessoais por parte da Yamaha no contexto da Taça 

YXZ1000R da Yamaha. Para mais informações sobre o processamento das suas 

informações pessoais relativo às visitas ao nosso website, consulte também esta Política 

de Privacidade para a Política de Cookies dos nossos eventos de corridas. 

2 A quem se destina esta Declaração de Privacidade da Taça YXZ1000R?  

No contexto da nossa Taça YXZ1000R, processamos as informações pessoais das pessoas 

das seguintes categorias:  

I. Concorrentes com mais de 18 anos de idade que participem na Taça YXZ1000R. 

II. Representantes legais do concorrente. 

III. Terceiros: terceiros envolvidos em atividades da Taça YXZ1000R, tais como pessoas 

de contacto de terceiros envolvidos com a organização do evento e as pessoas que 

estão presentes no evento. 

3 Como obtemos as suas informações pessoais?  

No contexto das atividades da Taça YXZ1000R, podemos obter as suas informações 

pessoais a partir de várias fontes, apresentadas abaixo. 

• (Outros) Concorrentes. 

• Parceiros/contactos de negócios da Yamaha envolvidos na Taça YXZ1000R.  
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• Terceiros contratados pela Yamaha no contexto da Taça YXZ1000R. 

• Terceiros envolvidos na Taça YXZ1000R. 

• A Internet (incluindo redes sociais), na medida do permitido nos termos da lei de 

privacidade aplicável. 

• Órgãos governamentais, por exemplo no caso de uma investigação. 

• Outros terceiros em casos isolados. 

 

4 Porque processámos as suas informações pessoais?  

Nós processámos as suas informações para as seguintes finalidades: 

1. Para finalidades de inscrição, para processar e confirmar a participação do 

concorrente na Taça YXZ1000R. 

2. Para finalidades administrativas, para permitir a 

participação/presença/envolvimento com a organização de quaisquer atividades da 

Taça YXZ1000R. 

3. Para manter o contacto consigo relativamente às atividades da Taça YXZ1000R nas 

quais se inscreveu ou está envolvido. 

4. Para o contactar em caso de emergência (por exemplo, acidente de viação).  

5. Para cumprir com as nossas obrigações legais. 

 

6. Para melhorar a qualidade dos nossos serviços relativamente às atividades da Taça 

YXZ1000R e às suas experiências nestas.  

 

7. Para o informar sobre futuros eventos semelhantes.  

8. Prevenção e processamento de disputas e outras matérias legais. 

9. Monitorização/garantia de conformidade com os requisitos e regulamentos do 

evento e obrigações legais. 

10. Para promover publicamente a Taça YXZ1000R. 

 

No contexto da Taça YXZ1000R, não é utilizada nenhuma forma de tomada de decisão 

automatizada por nós - incluindo o estabelecimento de perfis. 
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5 Que informações pessoais processamos?  

Se está envolvido na Taça YXZ1000R, podemos processar as seguinte informações sobre 

si, para as finalidades detalhadas abaixo. 

Categoria das informações pessoais Finalidade relacionada para 

processamento  

(referente aos números na secção 3) 

 Concorrentes Terceiros 

Nome completo 1-2, 5-6, 8-10 2-9 

Endereço postal (de trabalho e/ou 

privado) 

1-2, 5-6, 8-9 2-3, 5-9 

Endereço de e-mail x 2-3, 5-9 

Número de telemóvel x 2-6, 8-9 

Cargo e outros detalhes profissionais x 2-9 

Idade 1-2, 5-6, 8-9 x 

Tipo de documento de identificação x x 

Nacionalidade e idioma falado 1-2, 5-6, 8-9 x 

Número de  concorrente em prova 1-2, 5-6, 8-9 x 

Tamanho do vestuário/equipamento de 

corrida 

1-2, 5-6, 8-9 x 

Se o concorrente possui todas as licenças 

na sua federação nacional e está a 

competir com um YAMAHA YXZ 1000R (As 

unidades homologadas dos modelos 

YXZ1000R e YXZ100R SS da YAMAHA são 

disponibilizadas com homologação da 

categoria Quadriciclo ou Trator, sob a 

marca QUADDY e respetivos modelos)  

para um campeonato num país europeu 

1-2, 5-6, 8-9 x 

O desempenho do concorrente durante o 

evento 

1-2, 5-6, 8-10 x 

Outras informações fornecidas pelo 

titular dos dados nas comunicações com a 

Yamaha 

1-2, 5-6, 8-9 2-9 
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6 Base jurídica para a utilização das suas informações pessoais  

Processamos as suas informações pessoais apenas se tal for permitido nos termos de 

uma das bases jurídicas de processamento. No contexto da Taça YXZ1000R, baseamo-

nos numa das seguintes bases jurídicas para o processamento das suas informações. 

• Realização de um contrato. O processamento é necessário para a realização de 

um contrato no qual é uma parte ou para tomar medidas a seu pedido antes de 

acordar um contrato. Esta base pode ser aplicada para o processamento de 

informações pessoais de um adjudicatário envolvido por nós e para permitir a 

participação do concorrente na competição. 

• Interesses legítimos. O processamento é necessário para as nossas finalidades de 

processamento das suas informações pessoais, conforme mencionado acima ou 

para outros interesses legítimos exercidos por nós ou por terceiros, exceto 

quando tais interesses são anulados pelo seu interesse de privacidade. Esta base 

aplica-se às nossas análises do desempenho dos concorrentes durante o evento. 

• Consentimento. O seu consentimento foi-nos dado para o processamento das 

suas informações pessoais para uma ou mais finalidades específicas. Esta base 

aplica-se para o processamento de atividades para as quais obtivemos o 

consentimento através do Formulário de inscrição para a Taça YXZ1000R.  

• Obrigação legal. O processamento é necessário para a conformidade com uma 

obrigação legal, à qual estamos sujeitos. Esta base pode aplicar-se se for 

necessária a cooperação com uma investigação de uma autoridade supervisora 

competente. 

• Interesses fundamentais. O processamento é necessário para proteger os seus 

interesses fundamentais ou os de outra pessoa. Esta base pode, por exemplo, 

aplicar-se se for necessário processar certas informações pessoais de um 

concorrente no caso de um acidente, e se não for possível recorrer a uma das 

bases acima. 

 

Se for obrigado a fornecer informações pessoais, será informado separadamente da 

situação quando não for evidente de outra forma. Isto também se aplica se o 

fornecimento de certas informações for um requisito contratual ou obrigatório ou se for 

necessário para acordar o contrato. 

7 Por quanto tempo guardamos as suas informações?  

7.1 Não iremos reter as suas informações pessoais por mais tempo do que o necessário 

relativamente às finalidades para as quais estas são processadas no contexto da Taça 

YXZ1000R. Isto significa que iremos reter as suas informações até 31 de dezembro de 

2019, a menos que precisemos das suas informações pessoais por mais tempo para 

cumprir a lei aplicável ou para o estabelecimento, o exercício ou a defesa de processos 

judiciais. 

7.2 Iremos eliminar as suas informações pessoais mais cedo se as processarmos com base no 

seu consentimento e, entretanto, tenha retirado o seu consentimento.    

7.3  
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8 Quem terá acesso às suas informações pessoais?  

As suas informações serão processadas por pessoas que representam a Yamaha, ou 

terceiros envolvidos na organização e/ou execução da Taça YXZ1000R. Apenas pessoal 

autorizado terá acesso às suas informações pessoais, numa base de "necessidade de 

conhecimento" e para as finalidades descritas acima. Quando exigido pela lei aplicável, 

iremos realizar acordos de processamento de dados ou outro tipo de acordos de 

proteção de dados com estas partes.  

9 Como transferimos as suas informações pessoais para fora do EEE?  

Podemos transferir as suas informações pessoais para um localização fora do Espaço 

Económico Europeu (EEE). Quando necessário pela lei aplicável, tomámos as devidas 

precauções para legitimar a transferência das suas informações pessoais para um país 

localizado fora do EEE, se esse país não proporcionar um nível adequado de proteção de 

dados de acordo com as leis de proteção de dados aplicáveis, tais como aceitar as 

Cláusulas contratuais-tipo conforme aprovadas pela Comissão Europeia com a parte. 

Pode contactar-nos caso deseje receber mais informações sobre as medidas que 

tomámos para proteger tal transferência das suas informações pessoais. 

10 Como protegemos as suas informações pessoais?  

Estamos empenhados em garantir que as suas informações pessoais são mantidas em 

segurança. Para evitar o acesso não autorizado ou a divulgação, colocámos em prática as 

medidas físicas, técnicas e organizacionais para proteger a informação que recolhemos e 

processámos sobre si. 

10.1 Por exemplo, as seguintes medidas devem ser tomadas: 

Medidas de segurança técnicas tomadas por nós: 

• Identificação e autenticação. 

• Controlo de acesso (segurança física e lógica, e segurança de equipamentos, por 

exemplo, cofre, porteiro, firewall, segmentação de rede). 

• Registo de acesso (controlo técnico das autorizações (o mais limitado possível) e 

armazenamento de ficheiros de registo). 

• Implementação de contramedidas para software ilegal (verificadores de vírus, 

sistemas de deteção de intrusão, segurança de terminais, manter o software 

atualizado) 

• Aplicação de encriptação de dados e de rede 

• Gestão de vulnerabilidades técnicas (gestão de correções). 

• Realização de cópias de segurança para proteger a disponibilidade e 

acessibilidade às informações pessoais. 

• Eliminação automática de dados desatualizados. 

• Execução de menos atividades de processamento de dados nos servidores da 

empresa e mais no equipamento do utilizador final. 

 

Medidas de segurança organizacionais tomadas por nós: 

• Gestão de controlo de acesso (atribuição de responsabilidades para a segurança 

de informação). 

https://ec.europa.eu/info/strategy/justice-and-fundamental-rights/data-protection/data-transfers-outside-eu/model-contracts-transfer-personal-data-third-countries_en
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• Promoção da consciência de segurança entre os novos e antigos funcionários. 

• Estabelecimento de procedimentos para testar, analisar e avaliar periodicamente 

as medidas de segurança. 

• Verificação regular dos ficheiros de registo. 

• Desenvolvimento de um protocolo para o processamento de violações de dados e 

incidentes de segurança. 

• Acordos de cláusulas de confidencialidade e acordos de processamento de dados. 

• Análise para avaliar se os mesmos objetivos pode ser alcançados com menos 

dados pessoais. 

• Fornecimento de acesso aos dados pessoais a menos pessoas da organização. 

• Definição do processo de tomada de decisão e considerações subjacentes para 

cada processamento. 

 

10.2 Não obstante o anterior, as comunicações na Internet, incluindo o e-mail, não são 

totalmente seguras. A Yamaha não se responsabiliza por qualquer acesso não autorizado 

ou perda de informações pessoais que estejam para além do seu controlo. 

11 Como pode aceder e atualizar as suas informações?  

Como titular dos dados, possui os seguintes direitos relativamente ao nosso 

processamento das suas informações pessoais, se e conforme aplicável: 

• O direito a aceder às suas informações pessoais. 

• O direito a retificar informações pessoais incompletas ou incorretas sobre si. 

• O direito a retirar o consentimento a qualquer momento, sem afetar a legalidade do 

processamento com base no consentimento antes da sua retirada. 

• O direito a eliminar as suas informações pessoais. 

• O direito à oposição ao processamento das suas informações pessoais. 

• O direito à restrição do processamento das suas informações pessoais. 

• O direito à portabilidade de dados das suas informações pessoais. 

 

Pode entrar em contacto connosco relativamente aos direitos acima mencionados ou 

outros temas de proteção de dados, utilizando os detalhes de contacto apresentados 

abaixo. Iremos tratar do seu pedido com cuidado e em linha com as regras de proteção 

de dados aplicáveis.   

Se, ainda assim, não estiver satisfeito com a forma como resolvemos a sua questão, ou se 

quiser apresentar uma reclamação, contacte o nosso Responsável pela proteção de 

dados (dpo@yamaha-motor.nl). Tem também o direito de apresentar uma reclamação a 

uma Autoridade de proteção de dados. Para encontrar a sua Autoridade de proteção de 

dados nacional, veja aqui uma lista das Autoridades de proteção de dados na UE. 

 

 

 

https://ec.europa.eu/justice/article-29/structure/data-protection-authorities/index_en.htm
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12 Os nossos detalhes de contacto 

Contacte-nos se tiver quaisquer questões ou pedidos sobre o processamento das suas 

informações pessoais, através dos detalhes de contacto abaixo. Pode contactar-nos no 

seu idioma nativo, se este for um dos idiomas oficiais da UE. 

 

Yamaha Motor Europe N.V., Koolhovenlaan 101 - 1119NC Schiphol-Rijk - Países Baixos 

Privacy@yamaha-motor.eu   

 

Se preferir, pode entrar em contacto com o nosso Responsável pela proteção de 

dados através de: dpo@yamaha-motor.nl 

 

https://europa.eu/european-union/about-eu/eu-languages_en
mailto:Privacy@yamaha-motor.eu
mailto:dpo@yamaha-motor.nl

