POLÍTICA DE PRIVACIDADE CATAWIKI
G.1201232149.269266282
A Catawiki processa os dados pessoais dos Utilizadores que visitam a nossa Plataforma Online e que utilizam o nosso
Serviço. Nesta Política de Privacidade, a Catawiki gostaria de informá-lo sobre os dados pessoais que processa e qual
o motivo. Leia cuidadosamente esta informação para que possa compreender a forma como a Catawiki processa
dados pessoais e também quais são os seus direitos.
Nos sítios onde recolhemos dados pessoais utilizando Cookies, poderá encontrar informações adicionais sobre isto na
nossa Declaração de Cookie. Todos os termos em maiúsculas estão definidos nos Termos e Condições. Aí poderá
também encontrar uma descrição detalhada do Serviço.
A. Quais são os dados de utilizador que a Catawiki processa?
Através da visita ao site
A Catawiki recolhe dados enviados pelo navegador dos visitantes à Plataforma Online, assim como informações sobre
hábitos de navegação. Esta informação consiste em, entre outras coisas, o endereço de IP, as especificações do
navegador assim como dados sobre hábitos de navegação como a data, hora e duração da visita ao site, acesso ao site
(diretamente através de um link ou através de um motor de pesquisa), Lotes vistos e termos de pesquisa utilizados.
Móvel
Caso utilize o nosso site para telemóvel ou as nossas aplicações para telemóvel, a Catawiki irá também recolher o seu
número de ID de publicidade móvel (AAID ou IDFA). Poderá reiniciar estes números. Para obter uma explicação sobre
como o realizar, visite os sites da Google e Apple. Poderá também ativar Limitar Publicidade Rastreada para a Apple
e selecionar Recusar a Publicidade Baseada em Interesses para Google.

Na sua Conta
Para fazer o melhor uso possível do Serviço, terá de criar uma Conta. Para tal, terá de escolher e introduzir um nome
de utilizador e palavra-passe e também um endereço de correio eletrónico. Os utilizadores poderão também criar
uma Conta Catawiki através de uma conta de redes sociais. A Catawiki irá então receber determinadas informações
dessa conta de rede social, tal como o nome de utilizador. Além disso, de maneira a verificar a sua identidade e
prestar os nossos Serviços, pedir-lhe-emos que forneça determinadas informações, como o seu nome de utilizador,
endereço de correio eletrónico, número de telefone, endereço, número de conta bancária e, caso se aplique, o
número de IVA e da Câmara de Comércio da sua empresa.
Poderá alterar estas informações na sua Conta e adicionar mais informações se necessário a qualquer momento.
Após começar a utilizar o Serviço, determinados dados serão mantidos na sua Conta, tais como Lotes favoritos,
alertas, encomendas, avaliações de outros Utilizadores do Serviço (avaliações e classificações) e mensagens
recebidas e enviadas através da Conta. Poderá ver estas informações através da sua Conta.
Durante a utilização do Serviço
De maneira a permitir-lhe licitar em Leilões, ser-lhe-á atribuído um número de utilizador específico. Este número é
visível em licitações na Plataforma Online. Mantemos registos das transações e dos dados de pagamento relacionados
com Contratos de Compra e pagamentos através ou para a Catawiki. Estes poderão ser mais extensos do que as
descrições gerais concisas na sua Conta.
A Catawiki tem interesse nos perfis, habilitações e caraterísticas dos Utilizadores, tal como se a identidade foi ou não
verificada, tipo de Utilizador (Comprador ou Vendedor, Vendedor Comercial ou Consumidor) e local.
Caso deseje vender Lotes, a Catawiki pedir-lhe-á uma cópia de um comprovativo válido de identificação que indique
o seu nome completo. A Catawiki não necessita dos outros dados, incluindo a sua foto e número de cartão de cidadão
que deverão ser tapados ou tornados ilegíveis antes de a cópia ser enviada para a Catawiki. Após verificar o nome do
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comprovativo de identificação, a Catawiki irá designar a identidade do Utilizador em questão como verificada e
destruir a cópia.
Correspondência
A Catawiki armazena correspondência, por exemplo, caso contacte a Catawiki por correio eletrónico ou por telefone,
estes contactos serão registados, incluindo as gravações das conversas telefónicas. Isto inclui também quaisquer
notificações que a Catawiki recebe da parte dos Utilizadores ou sobre estes ou sobre os seus Lotes.
B. Para que fins a Catawiki processa os seus dados?
Prestação do Serviço
A Catawiki processa dados pessoais em primeiro lugar para fornecer o Serviço e também para assegurar que os
Utilizadores possam vender os Lotes a outros Utilizadores e adquirir os Lotes de outros Utilizadores. A Catawiki
processa também dados pessoais para:
i. Disponibilizar pagamentos para e através da Catawiki;
ii. Faturação;
iii. Confirmar a identidade e verificações para o Leilão Online;
iv. Contas e administração interna;
v. Melhoria dos nossos Serviços; e
vi. Apresentação da Plataforma Online num formato que esteja de acordo com o seu navegador e com
o dispositivo que utiliza.
Marketing e comunicação
A Catawiki processa também dados pessoais para fins de marketing e comunicação, tal como para:
i. Recolha de informações estatísticas anonimizadas que utilizamos para grupos alvo e para a análise de
mercado e para melhorar a navegação através do site;
ii. A sua e a nossa utilização de redes sociais, implementação do programa de afiliados da Catawiki,
promoções nas quais poderá convidar os seus amigos assim como outras promoções de marketing;
iii. Mostrar sugestões (tais como Lotes de interesse) e publicidades direcionadas;
iv. Oferecer benefícios e serviços extra;
v. Informar os Utilizadores sobre produtos, eventos, ofertas e promoções da Catawiki; e
vi. Manter o contacto, por exemplo através do envio de newsletters, via telefone ou SMS ou para questionários.
Irregularidades e deveres estatutários
Temos em consideração os riscos e as obrigações estatutárias associados à nossa Plataforma Online e ao Serviço. No
contexto, poderemos utilizar dados pessoais para:
i. Conceder segurança à Plataforma Online e ao Serviço;
ii. Prevenir, localizar e combater a fraude ou outra utilização ilegal da Plataforma Online ou do Serviço;
iii. O registo, mediação e resolução de disputas, incluindo lidar com notificações de irregularidades; e
iv. Conformidade com as obrigações estatutárias, tais como requisitos de manutenção de registos, mas também
quaisquer deveres no contexto de investigações criminais ou outras pelas autoridades competentes.
Termos e Condições Catawiki
A Catawiki poderá também processar dados pessoais para a implementação e aplicação dos seus Termos e Condições.
Por exemplo, durante a:
i. Verificação da capacidade dos Utilizadores em cumprir com as suas obrigações de pagamento assim como a
verificação de todos os fatos e fatores que são importantes para a conclusão responsável e/ou execução do
acordo;
ii. Remoção, redução ou alteração do Material do Utilizador na Plataforma Online;
iii. Utilização do Material do Utilizador para fins promocionais, arquivamento ou outros, de acordo com a
licença adquirida nos Termos e Condições; e
iv. Tomada de medidas relacionadas com ações que estão em conflito com os Termos e Condições.
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C. Quando serão fornecidos dados a terceiros?
Os dados na sua Conta estão em grande medida protegidos. Apesar disso, dispõe também de um perfil público que
outros Utilizadores podem ver. Poderá ver e gerir parcialmente os dados relevantes através do perfil na sua Conta.
Outros Utilizadores poderão obter acesso a dados adicionais caso isto seja necessário para a conclusão ou execução
de uma transação na qual tenha entrado com outro Utilizador. Por exemplo, caso conclua um Contrato de Compra
com outro Utilizador, será fornecido o seu endereço de correio eletrónico e, se necessário para a recolha ou envio de
Lotes, a sua morada.
Poderemos também envolver encarregados de processamento. Estes são terceiros que nos prestam serviços e, nesse
contexto, processam também dados pessoais, por exemplo para enviar correio eletrónico de publicidade ou para dar
segurança à Plataforma Online. Estes encarregados têm o dever de manter a confidencialidade e apenas poderão
utilizar dados pessoais para o fornecimento de serviços para a Catawiki.
No futuro, a Catawiki poderá transferir uma ou mais componentes ou ativos para um terceiro ou uni-las a um
terceiro. Nesse caso, poderá também ser necessário transferir os seus dados pessoais.
Poderemos também revelar dados pessoais a terceiros:
i. Caso seja necessário para a realização de acordos concluídos entre você e outros Utilizadores;
ii. Caso tenha concedido o seu consentimento específico para tal ou caso nos sintamos obrigados a tal;
iii. Para cumprir com obrigações estatutárias ou ordens de tribunais;
iv. Para forçar a aplicação dos Termos e Condições Catawiki; ou
v. Caso o Material do Utilizador seja manifestamente ilegal em relação aos terceiros em questão.

Os terceiros também estão envolvidos no uso de Cookies. Consulte a Declaração de Cookie para mais informações.
Os terceiros a quem a Catawiki fornece os seus dados poderão estar sediados fora da Área Económica Europeia ou
poderão utilizar servidores situados fora da Área Económica Europeia. O nível de direito à proteção dos dados
pessoais poderá ser inferior nesses países ao que é norma na Área Económica Europeia. Ao utilizar os serviços
Catawiki, os Utilizadores concedem a sua autorização a que os dados pessoais sejam transferidos para fora da Área
Económica Europeia.
Quando sai da Plataforma Online e visita um website que pertence a um terceiro ou quando acede a um ambiente
digital que pertence a um terceiro, esta Política de Privacidade deixará de aplicar-se e aconselhamos a consulta da
política de privacidade do terceiro em questão. Isto é o caso, por exemplo, quando os pagamentos são realizados
através de um ambiente de pagamento seguro pertencente a um terceiro, tal como iDeal ou uma empresa de cartões
de crédito.
D. O que deveria fazer em caso de violação de privacidade?
A Catawiki dispõe de um procedimento para o relato de atividades ilegais à Catawiki. Poderá também notificar-nos
caso identifique uma violação da sua privacidade na Plataforma Online. A Catawiki respeita e protege a privacidade
de qualquer um que relate ou que seja vítima de um relato. Os dados pessoais fornecidos à Catawiki no contexto de
um relato serão sempre tratados em confidencialidade e apenas serão utilizados na abordagem a dito relato.
E. O que acontecerá aos seus dados pessoais caso a sua Conta seja removida?
Quando você ou a Catawiki remover a sua Conta, a Catawiki irá removê-la permanentemente os seus dados. Isto não
inclui os dados que a Catawiki é obrigada a armazenar por longos períodos de tempo de acordo com as obrigações de
retenção estatutárias ou que são processados por outros Utilizadores, ou Material do Utilizador que a Catawiki
pretende utilizar de acordo com a licença emitida nos Termos e Condições.
F. Poderá visualizar, corrigir ou eliminar os seus dados?
Tem o direito de pedir os seus dados para inspeção. Caso isto revele que a Catawiki processou dados pessoais
incorretos ou que processou dados pessoais que não deveria ter processado, terá o direito de pedir que a Catawiki
corrija, suplemente ou elimine os dados. Poderá enviar tais pedidos à Catawiki utilizando os detalhes de contacto
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abaixo. A Catawiki irá dar resposta ao seu pedido o mais depressa possível e, caso exista motivo para tal, irá corrigir,
suplementar ou eliminar os seus dados o mais depressa possível.
G. Esta Política de Privacidade poderá ser alterada?
A Catawiki pode modificar ou suplementar esta Política de Privacidade. A mais recente Política de Privacidade pode
ser encontrada na Plataforma Online ou será levada ao conhecimento dos Utilizadores quando estes visitarem a
Plataforma Online. A Catawiki visa manter atualizadas as informações sobre o processamento dos dados pessoais.
H. Contactos
Para questões relacionadas com esta Política de Privacidade ou com a Declaração de Cookie e com a utilização de
Cookies na sua Plataforma Online, pode contactar sempre a Catawiki utilizando os detalhes de contactos que se
seguem:
Catawiki B.V.
Noordersingel 33
9401 JW Assen
Países Baixos
E - info@catawiki.pt
T - +31 85 2080 260
F - +49 (0)30 220 125 57
Poderá também enviar um correio eletrónico através do formulário de contacto.
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