
 

 

No âmbito da presente campanha, sempre que o utilizador introduza o seu e-mail para 

ter acesso á oferta, o mesmo será tratado automaticamente pela La Redoute Portugal 

nos termos da Lei n.º 67/98 de 26 de outubro e poderá ser utilizado para ações de 

marketing da La Redoute.  

 

No cumprimento da Lei n.º 67/98, de 26 de outubro relativa á Proteção de Dados 

Pessoais, informamos que o tratamento dos dados pessoais recolhidos no site 

www.laredoute.pt é da responsabilidade da LA REDOUTE PORTUGAL – VENDAS À 

DISTÂNCIA, S.A. com sede na Zona Industrial da Barosa, Rua beco dos petigais - Fração 

F, n.º 45 e 65, Leiria, com o capital social de 250.000€, registada na Conservatória do 

Registo Comercial de Leiria sob o número único de registo e de pessoa coletiva 

501213031. Os presentes dados irão ser tratados informaticamente, destinando-se aos 

envios correspondentes ás suas encomendas, respetivo apoio administrativo e fins 

estatísticos.  

 

Ao titular é garantido o direito de acesso, retificação, alteração ou eliminação dos seus 

dados pessoais, para tal basta contactar-nos indicando o seu endereço de email:  

 Por e-mail: contacto@redoute.pt 

 Por correio: La Redoute Apartado 156 2404-970 Leiria Codex 

 Por telefone ligando: 707 20 10 10  

 

Não obstante a LA REDOUTE PORTUGAL proceder à recolha e ao tratamento de dados 

de forma segura e que impede a sua perda ou manipulação, utilizando as técnicas mais 

aperfeiçoadas para o efeito, informamos que a recolha em rede aberta permite a 

circulação dos dados pessoais sem condições de segurança, correndo o risco de ser 

vistos e utilizados por terceiros não autorizados. O utilizador autoriza a La Redoute a 

tratar de forma automatizada os dados pessoais facultados, em particular pela utilização 

de cookies. A LA REDOUTE PORTUGAL é membro da ACEPI – Associação Comércio 

Eletrónico e Publicidade Interativa, em Portugal, e as suas bases de dados pessoais estão 

devidamente registadas na Comissão Nacional de Proteção de Dados, nos termos da lei. 
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