
INFORMAÇÃO SOBRE PROTECÇÃO DE DADOS PESSOAIS 
 

 
RESPONSÁVEL DO TRATAMENTO: 
 
O responsável do tratamento é Viagens El Corte Inglés, S.A., com NIF 980099323, e sede fiscal na Avenida António 

Augusto de Aguiar, nº 31, 1069-413 Lisboa. 
Contacto Delegado de Protecção de Dados: delegado.protecaodados@elcorteingles.pt 
 
FINALIDADE PRINCIPAL: 
 
Viagens El Corte Inglés, S.A. recolhe os seus dados pessoais para a gestão dos serviços solicitados e/ou manutenção 
da relação contratual. 
  
OUTRAS FINALIDADES: 
 

- Os seus dados pessoais poderão ser utilizados para a elaboração do seu perfil de cliente mediante tratamentos 
automatizados com o objectivo de realizar comunicações publicitárias ou comercias por todos os canais 
disponíveis, incluindo meios electrónicos, sejam de carácter geral ou adaptadas às suas características pessoais 
sobre viagens, bem como para realizar estudos de mercado. 

 
- Os seus dados pessoais poderão ser cedidos, com a sua autorização prévia, às empresas do Grupo El Corte 

Inglés*, para a elaboração de perfis comerciais mediante tratamentos automatizados com o objectivo de 
realizar comunicações publicitárias ou comerciais por todos os canais disponíveis, incluindo meios electrónicos, 
seja de carácter geral ou adaptadas às suas características pessoais sobre viagens, seguros, produtos financeiros 
e venda de bens e serviços correspondentes, bem como para realizar estudos de mercado. 

 
Os seus dados serão conservados enquanto exista um interesse mútuo em manter a finalidade do tratamento, ou 
enquanto não exercer os seus direitos de apagamento, limitação do tratamento ou oposição. 
 
 
 
LEGITIMIDADE: 
 
Viagens El Corte Inglés, S.A. realizará o tratamento dos seus dados pessoais que sejam necessários para a prestação 
dos serviços que tenham sido contratados ou sob a base legal do consentimento que nos tenha sido expressamente 
prestado. 
 
 
DESTINATÁRIOS: 
 
Para a gestão das finalidades inerentes ao desenvolvimento e cumprimento do objecto do contrato, pode resultar 
necessário e obrigatório para a prestação do serviço, que os seus dados tenham de ser comunicados aos distintos 
fornecedores, tais como companhias aéreas, companhias de navegação e outros fornecedores de serviços, os quais 
estarão obrigados a utilizar os dados, única e exclusivamente, para dar cumprimento ao objecto do contrato. Estes 
fornecedores, dependendo do país de destino da sua viagem, poderão estar localizados em países terceiros pelo 
que será necessário realizar uma transferência internacional de dados. 
 
 
Os seus dados poderão ser comunicados, sob prévia autorização, às seguintes empresas do Grupo El Corte Inglés 

para as finalidades anteriormente indicadas: 

� El Corte Inglés – Grandes Armazéns, S.A. 

É uma cadeia de grandes armazéns dedicada à venda directa ao cliente final de uma ampla gama de produtos. 

 Página Web: www.elcorteingles.pt 

Sede Social: Avenida António Augusto de Aguiar, nº 31, 1069-413 Lisboa  

N.I.F.: 501 810 285 

 

 

� Sfera Joven, S.A. – Sucursal em Portugal 



É uma cadeia de lojas especializada na moda e complementos com una ampla oferta de roupa para mulher, 

homem e criança. Desenvolve a sua actividade através de lojas independentes e através espaços localizados nos 

centros comerciais de El Corte. 

Página Web: www.sfera.com  

Sede Social: Avenida António Augusto de Aguiar, nº 31, 1069-413 Lisboa  

N.I.F.: 908 315 832 

� Bricor, S.A. – Sucursal em Portugal 

É uma cadeia de grandes superfícies dedicadas al bricolagem, decoração, jardim e reformas integrais do lar, em 

dois formatos comerciais: grandes superfícies e pequeno formato, este último localizado nos centros comerciais 

do El Corte Inglés.  

Página Web: www.bricor.pt  

Sede Social: Avenida António Augusto de Aguiar, nº 31, 1069-413 Lisboa  

N.I.F.: 980 418 410 

� Gallery da Visão – Serviços de Óptica, Unipessoal, Lda. 

É uma empresa que se dedica à distribuição de componentes ópticos e auditivos com o intuito de cuidar da 

saúde visual e auditiva dos clientes. Desenvolve a sua actividade através de lojas próprias localizadas nos 

centros comerciais de El Corte Inglés. 

Página Web: www.opticagallery.pt  

Sede Social: Avenida António Augusto de Aguiar, nº 31, 1069-413 Lisboa  

N.I.F.: 505 884 720 

� Telecor, Serviços de Telecomunicações, S.A. – Sucursal em Portugal 

Empresa comercializadora de serviços de telecomunicações para particulares e empresas. 

Sede Social: Avenida António Augusto de Aguiar, nº 31, 1069-413 Lisboa  

N.I.F.: 980 239 729 

� Centro de Seguros y Servicios, Correduría de Seguros, S.A., Grupo de Seguros El Corte Inglés 

Correctora de seguros criada com o objectivo de aproximar o seguro familiar aos clientes do El Corte Inglés 

oferecendo-lhes produtos de diferentes seguradoras, assim como planos de poupança e fundos de investimento 

de diversas entidades gestoras. 

Sede Social: Avenida António Augusto de Aguiar, nº 31, 1069-413 Lisboa  

N.I.F.: 980 220 718 

� El Corte Inglés, S.A. 

Em 2017 produziu-se a fusão entre o El Corte Inglés e o Hipercor, com o objectivo de melhorar e complementar 

a oferta comercial aos seus clientes aproveitando as sinergias entre ambos os formatos comerciais. 

Página Web: www.elcorteingles.pt 

Sede Social: Hermosilla 112. 28009 Madrid 

C.I.F.: A28017895 

Registro mercantil de Madrid: Tomo 677, Gral. 61, Sección 4ª del L. de Sociedades, Hoja 8085,  Folio 182. 

� Óptica 2000, S.L. 

É uma empresa espanhola que se dedica à distribuição de componentes ópticos e auditivos com o intuito de 

cuidar da saúde visual e auditiva dos clientes. Desenvolve a sua actividade através de lojas próprias localizadas 

nos centros comerciais de El Corte Inglés e em estabelecimentos independentes. 

Página Web: www.optica2000.com  

Domicilio social: Gran Vía de les Corts Catalanes 613, 8ª planta. 08007 Barcelona 



C.I.F.: B08422941 

Registro mercantil de Barcelona: Tomo 33506, Sección General, Folio 20, Hoja B-60967 

� Supercor, S.A.  

É uma empresa dedicada ao Comércio de produtos alimentares, bebidas e tabaco realizado em 

estabelecimentos permanentes. 

Página Web: www.supercor.es  

Domicilio social: Hermosilla 112. 28009 Madrid 

C.I.F.: A78476397 

Registro mercantil de Madrid: Tomo 7729, General 6689 Sección 3ª, F. de S., Hoja 79966, Folio 39, Inscripción 

1ª. 

Registro mercantil de Madrid: Tomo 1100, Sección 8ª del L. de Sociedades Folio 44, Hoja 20973. 

� Seguros El Corte Inglés, Vida, Pensiones y Reaseguros, S.A. 

É uma companhia de seguros que opera no mercado de seguros desde Dezembro de 1989. O seu objectivo 

fundamental é proporcionar aos seus clientes e ao pessoal das empresas a possibilidade de assegurar-se e 

prevenir o seu futuro. Desde a sua criação colocou à disposição dos clientes uma amplia gama de seguros 

pessoais e planos de pensões. 

Página Web: www.elcorteingles.es/eciseguros  

Domicilio social: Hermosilla 112. 28009 Madrid 

C.I.F.: A79346839 

Registro mercantil de Madrid: Tomo 3863, Libro 0, Folio 69, Sección 8ª, Hoja 64854, Inscripción 27. 

 
 
DIREITOS: 
 
O titular dos dados poderá exercer os seus direitos de acesso, rectificação, apagamento, limitação e oposição dos 
seus dados, que serão conservados unicamente para o exercício ou defesa de reclamações. 
Quando seja tecnicamente possível, poderá solicitar a portabilidade dos seus dados para outro responsável do 
tratamento. 
 
Para o exercício destes direitos ou outras questões adicionais que tenha relativas à protecção de dados, poderá 
contactar por escrito o Apartado-12030, 1061-001 Lisboa; por correio electrónico para clientes@elcorteingles.pt; ou 
ainda por telefone, para o número 213 711 711, através de autenticação e comprovativo da identidade do titular 
dos dados. 
 
Poderá apresentar uma reclamação na Comissão Nacional de Protecção de Dados, especialmente quando não 
esteja satisfeito com a resposta do exercício dos seus direitos, para mais informação consulte a página da internet 
https://www.cnpd.pt/  

 
INFORMAÇÃO ADICIONAL: 

Pode consultar mais informação detalhada sobre Protecção de Dados na página web.  

https://www.viagenselcorteingles.pt/politica-de-privacidade 

 

 


