
Nome e apelidos

Número
de encomenda

Informamos que os seus dados serão tratados para efeitos de gestão das comunicações efectuadas através do seu pedido, para atender aos serviços prestados pelo Responsável de Dados e para o envio de informações comerciais. A base jurídica para 
o tratamento de dados baseia-se no consentimento do titular dos dados ou na relação contratual. Os seus dados  pessoais serão mantidos enquanto o cliente permanecer ligado ao Responsável . Após a cessação, serão mantidos durante os períodos 
legalmente estipulados ou, na ausência de um prazo legal, até que o titular dos dados solicite o seu cancelamento ou eliminação do consentimento dado.Os seus dados não serão transmitidos a terceiros, excepto quando legalmente obrigados a fazê-lo. 
Os destinatários serão os diferentes departamentos ou secções da organização do Responsável de Dados. Informamos também que os seus dados pessoais farão parte de um ficheiro sob a responsabilidade do Grupo Save Family SL. perante o qual 
poderá exercer os seus direitos de acesso, rectificação, supressão, oposição, limitação do tratamento e, em certos casos, a portabilidade dos dados, através dos formulários que podem ser solicitados por e-mail desde info@savefamilygps.com ou 
utilizá-los preparados pela Commissão Nacional de Protecção de Dados, os quais devem ser assinados electronicamente ou acompanhados de uma fotocópia do Bilhete de Identidade (Cartão do Cidadão). Se atuarem através de um representante, 
devem também ser acompanhados de uma cópia do seu bilhete de identidade ou de uma assinatura electrónica. Os formulários podem ser entregues pessoalmente na instituição, por correio ou por correio electrónico, nos endereços indicados no início. 
Tem o direito de apresentar uma queixa à Comissão Nacional de Protecção de Dados no caso de considerar que o exercício dos seus direitos não tenha sido devidamente atendido. O prazo máximo para uma decisão a ser tomada é de um mês a partir 
da recepção do seu pedido. Em caso de qualquer modificação dos seus dados, ficaríamos gratos que  nos informasse devidamente por escrito, a fim de manter os seus dados atualizados. Se já não desejar receber informações sobre os serviços 
prestados pela nossa empresa, queira notificar-nos por e-mail para info@savefamilygps.com.

Formulario de devolução

Sem mais delongas,

Assinatura

asistencia@savefamilygps.com

Grupo SaveFamily S.L.
Barrio Sámano - Vallegón 13
39709 Sámano, Castro-Urdiales
España

Em      ,no           de            de              .

Informo-o que dou por cancelado o meu contrato de compra e venda celebrado consigo com 
o número de encomenda                       
e celebrado no      , dos seguintes bens ou lista de bens:

Indicar a lista dos bens relativamente aos quais vai exercer o direito de retractação e o motivo pelo qual deseja exercer o direito de 
retractação.


