REGULAMENTO AMPLIFY
1. ÂMBITO
O disposto no presente Regulamento aplica-se aos Estúdios com a denominação AMPLIFY,
vinculando todos aqueles que os frequentam, designadamente os seus sócios, e sem prejuízo
dos direitos e deveres especiais previstos nos contratos celebrados entre os sócios e a REVERB,
LDA., proprietária da marca AMPLIFY. A estrita observância do disposto neste Regulamento é
essencial para a convivência de todos os sócios e para o bom funcionamento dos Estúdios,
pelo que se agradece a colaboração de todos.

2. ADESÃO E DIREITOS DE USO
A) Os serviços e instalações da AMPLIFY são na generalidade reservados aos seus sócios. O
estatuto de Sócio vigora a partir da sua filiação junto dos nossos Estúdios, o que ocorrerá
através da sua inscrição e pagamentos previstos na tabela de preços, que estará sempre
disponível na receção (preçário) e no website, e cujos valores e descrições fazem parte
integrante do presente Regulamento. Todos os valores incluem IVA à taxa legal em vigor. A
qualidade de Sócio depende da aceitação integral dos termos e condições aqui estabelecidos,
bem como do Regulamento em vigor. A REVERB, LDA. reserva o direito de indeferir qualquer
pedido de adesão.

B) As modalidades e serviços ao dispor dos Sócios da AMPLIFY encontram-se definidos no
presente Regulamento. A REVERB, LDA. reserva o direito de, em qualquer momento e
unilateralmente, proceder à alteração de termos e condições estabelecidos no Contrato de
adesão, incluindo mas não limitado a substituição de modalidades, equipamentos disponíveis,
serviços prestados, horários, professores, preços, promoções ou descontos. Todas as
alterações serão comunicadas aos Sócios através de aviso geral afixado para o efeito nos
Estúdio ou por email.

3. CONDIÇÕES DE ACESSO ÀS INSTALAÇÕES DO ESTÙDIO
A) O acesso ao Estúdio está condicionado a modalidade de adesão e de utilização escolhida
pelo/a Sócio/a.
B) Salvo se o contrário resultar da modalidade de adesão subscrita pelo/a Sócio/a ou se
previamente autorizado por escrito pela Amplify, não é permitido aos Sócios fazerem-se
acompanhar de convidados no Estúdio sem a autorização da Amplify, incluindo terceiros
dentro da área de exercício físico (a título de exemplo, personal trainers ou técnicos de
exercícios fisicos - com excepção dos professores devidamente credenciados pela Amplifyfisioterapeutas e afins.
C) O acesso ao estúdio só pode ser efetuado dentro do respectivo horário de funcionamento,
que se encontra afixado e pode a todo o momento ser alterado pela Amplify.
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D) O acesso ao Estúdio é garantido através da criação duma conta pessoal sobre o site oficial
da Amplify indicando as informações do Sócio/a e onde este adquire um plano ou uma senha
para uma aula. Depois de ter adquirido uma senha ou plano o Sócio/a pode inscrever-se a uma
aula da Amplify onde houver lugar disponível. Após ter chegado ao estúdio 15 minutos antes
do início da aula o Sócio/a tem de confirmar diretamente sua presença com os funcionários da
receção, onde receberá todas as informações necessárias para o bom decorrer da aula e do
seu tempo disponível dentro do estúdio Amplify.
Caso o Sócio/a não tenha efeituado esses passos, será exigida a inscrição no site Amplify e a
compra duma senha ou plano para participação numa das aulas ou será recusado o acesso ao/
à Sócio/a nos termos previstos nas condições de adesão.
E) A Amplify reserva-se o direito de limitar o acesso ao Estúdio, salvo estipulação em contrário
resultante da modalidade de adesão subscrita pelo/a Sócio/a nos termos previstos nas
condições de adesão.
F) As condições aplicáveis aos convidados são as seguintes: 0/A Convidado/a terá de
apresentar um documento de identificação e inscrever se no site da Amplify.
0/A Convidado/a que demonstrar interesse em fazer um treino diário bem como preencher
um Termo de Responsabilidade e Assunção de Risco, na receção do Estúdio.
Os visitantes/convidados só poderão frequentar o Estúdio no horário das receções e ficam
sujeitos às mesmas regras e condições de utilização do Estúdio aplicáveis aos Sócios.
A Gerência do Estúdio reserva-se o direito de admissão dos convidados/visitantes.

4. INSCRIÇÃO E PAGAMENTOS
A) Para realizar inscrição na AMPLIFY é necessário:
– Inscrever se no site da Amplify diretamente ou com o apoio dos funcionários da receção
– Apresentar documento de identificação válido e NIF;
– Entregar comprovativo de NIB (para a opção de pagamento por débito direto);
- Assinar termo de responsabilidade assegurando que não possui ou revela quaisquer contraindicações para a prática da atividade física que se propõe praticar, assumindo total
responsabilidade pelo incumprimento deste dever.
– Optar por umas das mensalidades ou pacotes de senhas existentes na tabela de preços, que
inclui o Seguro de Acidentes Pessoais, uma orientação inicial, bem como a primeira
mensalidade;
B) O período de adesão mínimo do Sócio é de 2 (dois) meses, podendo a inscrição ser realizada
em qualquer altura do ano.
C) A adesão será automaticamente renovada, caso o Sócio não manifeste à Gerência da
REVERB, LDA. a sua intenção de não renovar a mesma, de acordo com a cláusula sobre
TRANSFERÊNCIAS DE CONTRATOS E CANCELAMENTOS, alínea B.
D) A verificação de atrasos nos pagamentos, ou a sua falta, implica a impossibilidade de acesso
às instalações da AMPLIFY. por parte do Sócio. Ao fim de 1 mês em divida, seguidos ou
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intercalados, será iniciado processo de cobrança, com as devidas penalizações prevista no
Ponto 4 alínea E.

E) Pagamento Total Anual – Pronto pagamento (sem direito a devolução de quaisquer valores,
em caso de desistência).
– Débito Direto Mensal – Pagamento da primeira mensalidade ao balcão, em dinheiro ou
Multibanco. Todas as restantes mensalidades são pagas por débito direto, no primeiro dia útil
de cada mês, ou no caso de optar por débito mensal nas datas indicadas em calendário no
início de cada ano.
Sempre que o débito seja recusado, será efetuada nova tentativa de cobrança por débito
directo, na devolução por falta de saldo será aplicada multa no valor de 5 (cinco) euros.
A alteração da conta bancária indicada para a realização dos pagamentos obriga o Sócio a
informar os serviços administrativos da REVERB, LDA., com a antecedência mínima de 30
(trinta) dias relativamente ao próximo débito– Pagamento na Receção dos Estúdios/Site – O Sócio paga a modalidade que entender de
acordo com o que quiser treinar, de acordo com o valor afixado na tabela de preços.
G) Se o Sócio cancelar a autorização de débito direto, ou solicitar a revogação do mesmo, sem
qualquer aviso prévio, a REVERB, LDA. terá o direito de cobrar uma taxa extra de € 10 (dez
euros) por cada mês em falta, e o direito a cobrar a totalidade do montante remanescente do
período em falta até ao fim do Contrato, sendo o processo encaminhado para cobrança, com
custas processuais aplicadas ao Sócio no valor de € 50 (cinquenta euros) e/ou será intentada
ação Judicial através dos meios legais.

5. IDADE MÍNIMA
A idade mínima para celebrar contrato com a REVERB, LDA. é de 18 (dezoito) anos.
Caso o Sócio seja menor de idade, só poderá realizar a inscrição devidamente acompanhado
pelo seu representante legal, que assinará contrato com a REVERB, LDA. No momento da
adesão, o representante legal assinará também uma autorização para que o menor possa
frequentar o Estúdio. No ato de assinatura desta autorização, o representante legal assume
inteira responsabilidade pela integridade física do menor, bem como por qualquer situação
que venha a ocorrer com o menor, incluindo, mas não limitada a eventuais avarias, danos ou
outros prejuízos que este possa causar nas instalações dos Estúdios.
A idade mínima para frequentar o Estúdio é de 16 (dezasseis) anos, aplicável também a
visitantes ou convidados
Todos os sócios menores de idade têm obrigatoriamente de fazer um Orientação Inicial.

6. REEMBOLSOS
A) A REVERB, LDA. reserva o direito de recusar o reembolso de quaisquer quantias,
devidamente calculadas e recebidas para o pagamento dos seus serviços.
B) A senha para uma aula só pode ser reembolsada se for cancelada mais de 24h antes da aula.
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7. LIMITAÇÔES E EXCLUSÃO DE UM SÓCIO
A REVERB, LDA. reserva-se ao direito de resolver, sem justificação, o Contrato de Adesão de
um
sócio.
A REVERB, LDA. poderá suspender ou resolver o Contrato de Adesão de qualquer sócio que
tenha comportamentos violadores das normas em vigor, ou que possam colocar em risco a
saúde e o bem-estar de outros sócios bem como funcionários do Estúdio, causar danos nas
instalações, materiais ou equipamentos, ou que possam, de qualquer forma, afetar a
reputação e bom funcionamento do Estúdio, sem qualquer aviso prévio ou devolução de
valores já cobrados. O Sócio tem ainda a obrigação de fazer a devolução do material
emprestado.
Se um sócio cancelar aulas regularmente menos de 24h antes impedindo outros sócios de
poder participar nas aulas, o acesso as aulas será limitado a este socio unicamente se houver
lugares disponíveis numa aula.

8.TRANSFERÊNCIAS DE CONTRATOS E CANCELAMENTOS
A) Caso o Sócio solicite transferência do Contrato para outra pessoa, terá de pagar uma taxa
administrativa no valor de € 15 (quinze euros). Este valor inclui uma adenda
Ao Contrato existente.
Qualquer
oferta
inicial
não
é
transferida
para
o
novo
sócio.
B) O Contrato pode ser cancelado pelo Sócio, antes do respetivo termo, ou na sua renovação,
através de carta registada, enviada para a sede da empresa, sita na Avenida Conselheiro
Fernando de Sousa, 19 – 17º Dto., Sala C, 1070-072 Lisboa, ou enviar email para
contact@amplify-byc.com, com um aviso prévio de 30 (trinta), relativamente ao primeiro dia
do mês em que pretende que produza efeitos, dirigido à REVERB, LDA.
Caso não seja cumprido o aviso prévio de 30 (trinta) dias, a REVERB, LDA. tem o direito de
cobrar a mensalidade seguinte na íntegra.

9. SALAS DE EXERCÍCIO
A) Cada Sócio deverá chegar 15 minutos antes de de uma aula e fazer-se acompanhar
obrigatoriamente de roupa desportiva adequada para o exercício físico com ténis que não
venham calçados diretamente da rua.
B) Os Sócios deverão colocar todos os equipamentos e pesos livres no devido lugar, após a sua
utilização.
C) Os Sócios deverão utilizar as máquinas apenas durante o tempo necessário à execução dos
exercícios pretendidos.
D) Não é permitido levar sacos, telemóvel ou mochilas para as salas de treino.
E) Não são permitidos treinadores pessoais e técnicos de exercício físicos que não pertençam
ao Estúdio.
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F) O Sócio que voluntariamente ou por uso irresponsável danificar um aparelho, equipamento
ou instrumento utilizados no Estúdio ficará obrigado a regularizar a sua reparação ou
indemnizar o Estúdio pelo valor praticado no mercado atual, sem prejuízo de outras punições,
inclusive rescisão contratual, sem qualquer encargo a ser suportado pelo Estúdio. Este valor é
passível de execução, com a implicação do pagamento dos encargos processuais e honorários
de advogado a serem suportados pelo Sócio.
G) Caso o Sócio não saiba utilizar os aparelhos disponíveis no Estúdio, deverá solicitar
instruções relativamente ao funcionamento dos mesmos junto da receção, para que os
Coordenadores do Estúdio possam encaminhar o Sócio para um dos professores disponíveis.
H) Os Sócios deverão evitar qualquer comportamento que perturbe os demais membros.
I) Os Sócios devem seguir as instruções dos funcionários da Amplify e obter aconselhamento
junto destes antes de utilizar qualquer equipamento do Clube.
J) O responsável pela Sala de Exercício pode solicitara qualquer Sócio o abandono da mesma.
quando o seu comportamento seja suscetível de pôr em causa o normal funcionamento da
Sala de Exercício.
K) A REVERB LDA pela Sala de Aula pode restringir o número de participantes, caso se verifique
um excesso de adesão para uma determinada aula ou actividade equivalente, devendo fazé-lo
por ordem de chegada.
L) Devido a um número limitado de lugares nas aulas, todos os clientes têm de ter feito
marcação da aula online antes de poder participar numa aula. Se o cliente não tiver marcação
feita no sistema só poderá participar nas aulas com lugares disponíveis.
M) Amplify não se responsabiliza pela utilização indevida pelo Socio de qualquer equipamento
ou material disponível no Ginásio.

10. UTILIZAÇÃO DOS BALNEÁRIOS E CACIFOS
A) Todos os Sócios terão direito a um cacifo individual aleatório. Os cacifos estão munidos de
fechadura
com
código
cadeado
para
poder
guardar
os
seus
bens.
B) No final da sua utilização, deverão deixar o cacifo aberto e sem qualquer bem no seu
interior.
C) Caso o Estúdio verifique que o Sócio faz uma utilização indevida do cacifo, reserva-se ao
direito de abrir o cacifo e retirar os bens que lá se encontrarem. Se após uma semana não
forem reclamados e levantados na receção, serão doados a uma instituição de caridade.
D) Os cacifos existentes destinam-se a ser utilizados pelos Sócios enquanto estes se
encontrarem nas instalações do Clube, não assumindo a REVERB LDA qualquer
responsabilidade pela guarda dos bens aí colocados, incluindo em caso de perda, furto ou
roubo.
E) Caso o Sócio esqueça o código do seu cacifo, o cliente pode dirigir-se a receção do Estúdio.
Caso danifique o cacifo ao tentar abri-lo, ser-lhe-ão imputados os custos de reparação do
mesmo.
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F) Os cacifos serão esvaziados diariamente, por razões de segurança, por um funcionário do
Clube, após o encerramento das instalações, aplicando-se o disposto no ponto 14 do
Regulamento.
G) As toalhas fornecidas pela Amplify tem de ser devolvidas ao Estúdio após cada utilização.
Se a toalha não for logo devolvida, a direção do Estúdio pedirá ao cliente responsável um
reembolso de 25 (vinte e cinco) Euros por tolha
H) Os produtos de higiene fornecidos pela Amplify aos Clientes só podem ser utlizados dentro
do Estùdio.
Se não for desenvolvido logo, a direção pedirá ao cliente responsável um reembolso de 25
(vinte e cinco) Euros por produto.

11. COMPORTAMENTO
A) Os Sócios devem tratar com educação e civismo os demais membros, bem como os
funcionários e administradores do Estúdio, respeitando bens e pessoas.
B) Não será permitida linguagem insultuosa, abusiva ou grosseira, bem como quaisquer
comportamentos que perturbem o bem-estar ou as atividades dos outros sócios ou o normal
funcionamento do Estúdio.
C) Não será permitido o acesso ao Estúdio de Sócios que se encontrem sob o efeito de álcool,
narcóticos ou quaisquer outras substâncias ilícitas.
D) É proibido fumar em qualquer área do Estúdio, inclusive nos balneários.
E) Não é permitida a entrada nem permanência de animais no Estúdio, à exceção de cães de
assistência.
F) O incumprimento das normas acima referidas pode ser motivo para rescisão do Contrato.
G) É proibido utilizar as mesas disponíveis no Estúdio para efectuar qualquer tipo de refeição.
Apenas é possível efetuar pequenos e rápidos snacks dentro das instalações da Amplify.
I) Não é permitida a prática de exercício físico com os ténis sujos ou trazidos directamente do
rua.
J) Não é permitida a ingestão de alimentos dentro das salas de exercício;
K) Não é permitida a utilização de telemóvel na Sala de Exercício ou nas Salas de Aulas.
L) A utilização das Zonas de Exercício deve ser feita com o equipamento adequado: pólo, top,
t-shirt ou camisola, calções ou calços fato de treino e ténis.
M) É obrigatório que os sócios utilizam as toalhas fornecidas na utilização dos equipamentos
nas Aulas de Grupo por questões de higiene.
N) Os Sócios são responsáveis pela reposição do material utilizado nos respetivos locais
indicados para armazenamento.
O) Não são permitidas filmagens, fotografias ou captações de som no Estúdio, sem a prévia
autorização da REVERB lda, de modo a proteger a privacidade dos Sócios. A inobservância do
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disposto nesta cláusula levará a solicitação da eliminação do material gravado e ao abandono
do Estúdio pelo responsável pela captação.

12. SEGURANÇA E HIGIENE
Por razões de segurança e saúde, os Sócios devem respeitar as seguintes normas:
a) O vestuário dos Sócios deverá estar limpo e deverá ser adequado à prática de exercício
físico;
b) O calçado utilizado para a prática de atividade física nos Estúdios não poderá ser utilizado
fora das instalações:
c) É obrigatório o uso de toalha de treino;
d) Crianças com idade inferior a 16 (dezasseis) anos não podem frequentar as instalações,
assim como nenhum Sócio poderá trazer menores para dentro das mesmas;
e) As instalações da AMPLIFY. destinam-se à prática de atividades físicas. O Sócio não pode
dormir ou residir nas mesmas, e só poderá comer dentro das nossas instalações os alimentos
que
adquirir
na
AMPLIFY;
g) Respeitar e fazer cumprir as indicações que estão afixadas nas instalações;
h) Os Sócios deverão fazer um uso correto e prudente de todo o material a que têm acesso;
i) Não é permitido treinar descalço ou de chinelos.
J) Por razões de saúde e higiene, os Sócios devem abster-sede: levar para ou armazenar nos
Balneários comida, bebida e recipientes de vidro e fazer a barba ou depilação fora da zona
onde existam lavatórios.

13. HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO
Cada Estúdio tem o seu horário de funcionamento afixado, ou através do nosso site
https://www.amplify-byc.com.
As nossas receções funcionam de Segunda a domingo com os horários da aulas.
A REVERB, LDA. reserva o direito de mudar o horário de funcionamento das Receções ou dos
Estúdios, sempre que considerar necessário.
A REVERB, LDA reserva-se o direito de alterar os mapas de aulas, em qualquer altura, sem
aviso prévio.

14. OBJETOS PERDIDOS

Quaisquer bens que sejam deixados no Estúdio e encontrados por um colaborador ou por
um(a) socio/a e entregues na recepção senão guardados no Estúdio durante o prazo de 14
dias. Uma vez decorrido tal prazo, sem que os bens sejam reclamados, cessa a obrigação do
Estúdio de guardar os bens, podendo aquele dar-lhes o destino que entender sem que o
proprietário dos mesmos possa reclamar ou exigir qualquer compensação ou indemnização.
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15. CAMPANHAS, PROMOÇÕES E PROTOCOLOS
A) Os Sócios poderão aderir a uma eventual promoção em vigor no ato da inscrição. Em caso
de renovação da adesão, os valores a aplicar às mensalidades subsequentes serão os
constantes da tabela de preços em vigor, sem promoções e ou campanhas. Aos contratos com
promoção, aplicam-se as mesmas regras de cancelamento dos contratos sem promoções.
B) As campanhas e/ou promoções não são acumuláveis com outras em vigor.
C) Os Sócios que beneficiam de condições especiais em consequência de Protocolos
Empresariais, terão de fazer prova da sua situação anualmente, para manterem as condições
contratadas, caso contrário passam automaticamente para a mensalidade com Contrato,
constante na tabela de preços em vigor.
D) Orientação Inicial não estão incluídas nas Campanhas, Promoções nem nos Protocolos.

16. MANUTENÇÃO E MELHORAMENTO DOS ESTÚDIOS
A) A REVERB, LDA. reserva-se ao direito de fazer manutenção de todos os equipamentos e
demais aparelhos eletrónicos, entre outros, sempre que o considerar necessário e a qualquer
horário, sem aviso prévio.
B) Sempre que a Gerência considerar necessário, procederá a alterações, modificações ou
obras nos Estúdios, colocando um aviso destacado na receção ou no site por tempo
indeterminado.

17. APTIDÃO PARA A PRÁTICA DESPORTIVA
Os sócios assumem a total responsabilidade e especial obrigação de assegurarem previamente
não terem quaisquer contra-indicações para a prática da atividade física e desportiva em que
se inscrevem.

18. SEGURO
Para os devidos efeitos, a REVERB. LDA. celebrou e mantém em vigor apólice de seguro de
responsabilidade civil de exploração e de acidentes pessoais com a Companhia de Seguros
TRANQUILIDADE, com o número 00063555359 dos quais são beneficiários os sócios.

19. CONDIÇÕES GERAIS
A) Os Sócios devem comunicar na receção do Estúdio, com a maior brevidade possível,
qualquer mudança de morada, telefone, e-mail ou NIB que tenham fornecido aquando da sua
inscrição, de forma a garantir a boa comunicação e prestação dos serviços. Caso contrário, o
Estúdio reserva-se ao direito de bloquear ou suspender a entrada do Sócio nas instalações, até
ter toda a informação correta.
Todos os dados dos Sócios são submetidos a tratamento automático de dados. Nos termos da
Lei de proteção de Dados e subsequentes atualizações, e por meio de assinatura do Contrato
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de adesão, o Sócio dá o seu consentimento expresso para que a REVERB, LDA. proceda ao
tratamento dos seus dados pessoais. Por seu turno, a REVERB, LDA.. implementou as medidas
adequadas para garantir a segurança da informação. Para mais informação consulte por favor
a nossa política de privacidade disponível em https://www.amplify-byc.com/images/legal.pdf
B) Poderá ser impedido o acesso ou permanência no Estúdio a quem se recusar a pagar os
serviços que pretende utilizar, e a quem não demonstre um comportamento adequado,
provocando distúrbios ou atos de violência.
C) A REVERB, LDA. coloca-se à disposição para quaisquer reclamações, solicitações ou
sugestões dos Sócios, que deverão ser feitas pessoalmente ou por escrito, dirigidas à Gerência
da REVERB, LDA.
D) A REVERB, LDA. compromete-se a manter as suas instalações com equipamentos
adequados, mantendo boas condições ambientais apropriadas à prática do exercício físico.
E) Os Sócios tomarão conhecimento do Regulamento aquando da sua inscrição, no entanto
este estará afixado na receção.
F) O presente Regulamento é parte integrante do Contrato de adesão de cada Sócio realizado
no nosso website.
G) À REVERB, LDA. não pode ser imputada responsabilidade no caso de perdas devido a
estragos, furto ou roubo dos pertences dos Sócios ou de visitantes/convidados no interior das
suas instalações, quer em objetos e valores pessoais, quer em viaturas estacionadas nas áreas
envolventes.
H) A admissão dos sócios pressupõe por parte do proponente a aceitação e o cumprimento
integral de todas as condições, regulamentos, normas e preços.
I) A alegação de desconhecimento deste Regulamento não poderá ser aceite como argumento
para o não cumprimento do mesmo, uma vez que a inscrição não será efetiva sem que o
mesmo seja assinado como forma de concordância. A REVERB, LDA. reserva-se ao direito de
alterar o presente Regulamento a qualquer tempo, bastando para o efeito uma comunicação
geral, colocada em local bem visível ou no próprio site.
J) O Contrato de adesão é regulado de acordo com a Lei Portuguesa em vigor, e serão
competentes os tribunais da comarca de Lisboa para dirimir quaisquer conflitos entre clientes
e a REVERB, LDA. relacionados com a validade, interpretação, cumprimento e execução do
Contrato de adesão

20. ESCLARECIMENTOS/RECLAMAÇÕES
Para quaisquer esclarecimentos elou reclamações relacionados com o Regulamento, agradecese que entre em contacto com os nossos serviços através do: contact@amplify-byc.com

21. VIGÊNCIA E ALTERAÇÕES
A) O disposto no Regulamento entra em vigor no dia seguinte ao da sua afixação no Clube.
vigorando por tempo indeterminado.
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B) A REVERB lda. reserva-se o direito de altera, todo o tempo e sem aviso prévio. o
Regulamento, produzindo as alterações efeitos a partir do dia seguinte ao da afixação do novo
Regulamento no Estúdio, pelo que se recomenda a sua leitura regular.
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Política de Privacidade | Politica
de Cookies
1. INTRODUÇÃO
A AMPLIFY é uma marca registada pertencente à sociedade REVERB, LDA., com o número
único de matrícula e de pessoa coletiva 515 640 395, com sede na Avenida Conselheiro
Fernando de Sousa, 19 – 17º Dto., Sala C, 1070-072 Lisboa, com o capital social de €
100.000,00 (cem mil euros).
A AMPLIFY trata dados pessoais relativos aos seus funcionários, clientes, parceiros,
prestadores de serviços e fornecedores no curso das suas atividades quotidianas (gestão de
pessoal, prospeção e gestão de soluções para clientes, etc.)
Os cidadãos estão cada vez mais conscientes dos dados que partilham e esperam um
tratamento
adequado e a proteção dos seus dados pessoais.
As entidades públicas estão cada vez mais conscientes destas temáticas. Estão-se a criar
obrigações mais rigorosas para as empresas que processam dados pessoais e podem ser
perseguidas através de sanções civis, penais e financeiras. Assim, a AMPLIFY têm de cumprir
com o Regulamento Europeu Nº 2016/679 de 27/04/2016, relativo à proteção de dados
pessoais.
Consequentemente, a AMPLIFY encontra-se cada vez mais exposta aos riscos associados à
inapropriada recolha, uso, alteração, comprometimento e até mesmo falsificação de dados
pessoais internos ou externos.
Com base nos seus valores éticos em relação a dados pessoais e à privacidade e, ciente da
importância das regras de proteção de dados e privacidade e dos riscos em caso de violação, a
AMPLIFY compromete-se a proteger tais dados e privacidade e, consequentemente, a
implementar a política definida neste documento.

2. DEFINIÇÕES
Dados Pessoais: Informação relativa a uma pessoa singular identificada ou identificável
(«titular dos dados»); é considerada identificável uma pessoa singular que possa ser
identificada, directa ou indirectamente, em especial por referência a um identificador, como
por exemplo um nome, um número de identificação, dados de localização, identificadores por
via electrónica ou a um ou mais elementos específicos da identidade física, fisiológica,
genética, mental, económica, cultural ou social dessa pessoa singular (Artigo 4º RGPD).
Tratamento: Uma operação ou um conjunto de operações efetuadas sobre dados pessoais ou
sobre conjuntos de dados pessoais, por meios automatizados ou não automatizados, tais como
a recolha, o registo, a organização, a estruturação, a conservação, a adaptação ou alteração, a
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recuperação, a consulta, a utilização, a divulgação por transmissão, difusão ou qualquer outra
forma de disponibilização, a comparação ou interconexão, a limitação, o apagamento ou a
destruição (Artigo 4º RGPD).
Responsável pelo tratamento: A pessoa singular ou coletiva, a autoridade pública, a agência
ou outro organismo que, individualmente ou em conjunto com outras, determina as
finalidades e os meios de tratamento de dados pessoais (Artigo 4º RGPD).
Consentimento: Manifestação de vontade, livre, específica, informada e explícita, pela qual o
titular dos dados aceita, mediante declaração ou ato positivo inequívoco, que os dados
pessoais que lhe dizem respeito sejam objeto de tratamento (Artigo 4º RGPD).
Violação dos dados pessoais: Violação da segurança que provoque, de modo acidental ou
ilícito, a destruição, a perda, a alteração, a divulgação ou o acesso, não autorizados, a dados
pessoais transmitidos, conservados ou sujeitos a qualquer outro tipo de tratamento (Artigo 4º
RGPD).

3. RECOLHA E TRATAMENTO DE DADOS DO UTILIZADOR
No âmbito da disponibilização do website alojado em https://www.amplify-byc.com (“Site”),
da aplicação mobile (“Aplicação”), da celebração de contratos e do fornecimento das
informações, recursos e serviços de conteúdos, incluindo newsletter, áreas de download,
blogs, fóruns, sistemas de gestão do estúdio AMPLIFY e recrutamento (em conjunto, os
“Serviços”) aos seus utilizadores (“Utilizador”), a AMPLIFY pode requisitar ao Utilizador que
disponibilize dados pessoais, isto é, informações fornecidas pelo Utilizador que permitam à
AMPLIFY identificá-lo e/ou contatá-lo (“Dados Pessoais”). Por regra, os Dados Pessoais são
requisitados quando o Utilizador se regista no Site ou Aplicação, se inscreve nos clubes de
fitness explorados pela AMPLIFY (“Clube”), solicita o envio de newsletters, subscreve um
determinado Serviço, adquire um produto ou serviço inscreve-se numa atividade ou evento
disponíveis no Site/Aplicação ou através dos Serviços candidata-se a um cargo ou função na
AMPLIFY ou estabelece uma relação contratual nesse sentido com a AMPLIFY.
Os Dados Pessoais recolhidos e tratados consistem em informação relativa ao nome, género,
data de nascimento, telefone, telemóvel, email, morada, fotografia (recolhida apenas para
efeitos de controlo dos acessos aos Clubes pelo Utilizador), número de identificação fiscal,
informação bancária necessária para processamento de débito direto e dados do cartão de
crédito (recolhidos apenas para efeitos de faturação), embora possam vir a ser recolhidos
outros Dados Pessoais que possam ser necessários ou convenientes para o acesso a
determinados Serviços do Site/Aplicação, para a inscrição do Utilizador num Clube, para o
acesso a serviços de nutrição, para determinadas promoções ou campanhas comerciais ou
para efeitos de avaliação física do Utilizador e prescrição de treinos de fitness (neste caso,
dados relativos à saúde ou condição física do Utilizador, os quais constituem uma categoria
especial de dados pessoais), para efeitos de seleção de pessoal e recrutamento ou no âmbito
de relação contratual estabelecida nesse sentido com a AMPLIFY. No caso de utilização da rede
wi-fi do Clube, poderá existir recolha do endereço de IP e dados de tráfego do dispositivo
móvel através do qual o Utilizador acede à rede wi-fi e no caso de o Utilizador usar os
dispositivos da AMPLIFY localizados no Clube para aceder ao seu login, poderá haver recolha
dos
respetivos
dados
de
tráfego.
Aquando da recolha dos Dados Pessoais, a AMPLIFY presta ao Utilizador informações
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detalhadas acerca da natureza dos dados recolhidos e acerca da finalidade e do tratamento
que será realizado relativamente aos Dados Pessoais, e, bem assim, as informações
mencionadas na cláusula 11.
A AMPLIFY também recolhe e trata informação sobre o seu hardware e software, assim como
informação sobre as páginas visitadas pelo Utilizador dentro do Site/Aplicação. Esta
informação pode incluir: o seu tipo de browser, o nome de domínio, os tempos de acesso e as
hiperligações através das quais o Utilizador acedeu ao Site/Aplicação (“Informação de
Usabilidade”). Utilizamos esta informação apenas para melhorar a qualidade da sua visita ao
nosso
Site/Aplicação.
A Informação de Usabilidade e os Dados Pessoais são designados na presente Política de
Privacidade por “Dados do Utilizador”.
Desta forma, a entidade responsável pelo tratamento dos Dados do Utilizador e, bem assim,
pela elaboração da presente Política de Privacidade, é a AMPLIFY, tendo designado um
Encarregado para a Proteção de Dados Pessoais, o qual é responsável por implementar e
verificar o cumprimento da Política de Privacidade (“Encarregado para a Proteção de Dados
Pessoais”).
Os dados de contato do Encarregado para a Proteção de Dados Pessoais da AMPLIFY são os
seguintes: contact@amplify-byc.com .
No caso de o Utilizador contratar um Professor de Fitness (Personal Trainer: PT) da Amplify
para efeitos de avaliação física e prescrição de treinos de fitness, o referido PT é responsável
com a AMPLIFY no que respeita ao tratamento dos dados pessoais recolhidos para esse efeito.
No caso de o Utilizador contratar o serviço de nutrição, a AMPLIFY e a entidade parceira da
AMPLIFY que, no caso concreto, prestar consultas de nutrição ao Utilizador, identificada no
Formulário de Adesão ao serviço de nutrição, são autonomamente responsáveis pelos
tratamentos de dados pessoais que respetivamente efetuarem. A responsabilidade da
AMPLIFY quanto ao serviço de nutrição limita-se à disponibilização do acesso às consultas de
nutrição, não sendo a AMPLIFY responsável pelo tratamento de dados resultante da prestação
das consultas de nutrição ao Utilizador.

4. ENTIDADES SUBCONTRATADAS
No âmbito do tratamento dos Dados do Utilizador, a AMPLIFY recorre ou poderá recorrer a
entidades terceiras, por si subcontratadas, para, em nome da AMPLIFY, e de acordo com as
instruções dadas por esta, procederem ao tratamento dos Dados do Utilizador, em estrito
cumprimento com o disposto na lei e na presente Política de Privacidade.
Estas entidades subcontratadas não poderão transmitir os Dados do Utilizador a outras
entidades sem que a AMPLIFY tenha dado, previamente e por escrito, autorização para tal,
estando também impedidas de contratar outras entidades sem autorização prévia da AMPLIFY.
A AMPLIFY assume o compromisso de subcontratar apenas entidades que apresentem
garantias suficientes de execução das medidas técnicas e organizativas adequadas, de forma a
assegurar a defesa dos direitos do Utilizador. Todas as entidades subcontratadas pela AMPLIFY
ficam vinculadas a esta última através de um contrato escrito no qual são regulados,
nomeadamente, o objeto e a duração do tratamento, a natureza e finalidade do tratamento, o
tipo de dados pessoais, as categorias dos titulares dos dados e os direitos e obrigações das
partes.
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Aquando da recolha dos dados pessoais, a AMPLIFY presta ao Utilizador informações acerca
das categorias de entidades subcontratadas que, no caso concreto, possam efetuar
tratamentos de dados em nome da AMPLIFY.
A nossa empresa está alojada em servidores OVH Hosting e ZINGFIT System (ver a
documentação legal e política de privacidade deles ). OVH Hosting e ZINGFIT System fornecenos a plataforma online que nos permite vender os nossos produtos e serviços a si. Os seus
dados podem ser armazenados através do armazenamento de dados da OVH Hosting e
ZINGFIT System, das bases de dados e das aplicações gerais da OVH Hosting e ZINGFIT System.
Eles armazenam os seus dados em servidores seguros atrás de firewalls.
A nossa empresa utiliza também os serviços Dropbox e MailChimp para armazenar dados.
Armazenam os seus dados em servidores seguros por trás de firewalls.

5. CANAIS DE RECOLHA DOS DADOS
A AMPLIFY pode recolher dados de forma direta (i.e., diretamente junto do Utilizador) ou de
forma indireta (i.e., através de entidades parceiras ou terceiros). A recolha pode ser feita
através dos seguintes canais:
a) Recolha direta: presencialmente, por telefone, por redes sociais, por e-mail e através do
Site/Aplicação;
b) Recolha indireta: através de parceiros ou empresas do grupo, através de familiar ou amigo
de potencial Utilizador e entidades oficiais.

6. PRINCÍPIOS GERAIS APLICÁVEIS AO TRATAMENTO DE DADOS DO UTILIZADOR
Em termos de princípios gerais relativos ao tratamento de dados pessoais, a AMPLIFY
compromete-se a assegurar que os Dados do Utilizador por si tratados são:
a) Objeto de um tratamento lícito, leal e transparente em relação ao Utilizador;
b) Recolhidos para finalidades determinadas, explícitas e legítimas, não sendo tratados
posteriormente de uma forma incompatível com essas finalidades;
c) Adequados, pertinentes e limitados ao que é necessário relativamente às finalidades para
as quais são tratados;
d) Exatos e atualizados sempre que necessário, sendo adotadas todas as medidas adequadas
para que os dados inexatos, tendo em conta as finalidades para que são tratados, sejam
apagados ou retificados sem demora;
e) Conservados de uma forma que permite a identificação do Utilizador apenas durante o
período necessário para as finalidades para as quais os dados são tratados;
f) Tratados de uma forma que garante a sua segurança, incluindo a proteção contra o seu
tratamento não autorizado ou ilícito e contra a sua perda, destruição ou danificação acidental,
sendo adotadas as medidas técnicas ou organizativas adequadas.
Os tratamentos de dados efetuados pela AMPLIFY são lícitos quando se verifique pelo menos
uma das seguintes situações:
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a) O Utilizador tiver dado o seu consentimento explícito para o tratamento dos Dados do
Utilizador para uma ou mais finalidades específicas;
b) O tratamento for necessário para a execução de um contrato no qual o Utilizador é parte,
ou para diligências pré-contratuais a pedido do Utilizador;
c) O tratamento for necessário para o cumprimento de uma obrigação jurídica a que a
AMPLIFY esteja legalmente sujeita;
d) O tratamento for necessário para a defesa de interesses vitais do Utilizador ou de outra
pessoa singular;
e) O tratamento for necessário para efeito dos interesses legítimos prosseguidos pela
AMPLIFY ou por terceiros (exceto se prevalecerem os interesses ou direitos e liberdades
fundamentais do Utilizador que exijam a proteção dos dados pessoais.
Os dados relativos à saúde ou à condição física do Utilizador, incluindo eventuais limitações ao
exercício de atividade física por parte do Utilizador, configuram uma categoria especial de
dados pessoais. O tratamento deste tipo de dados pela AMPLIFY apenas é lícito se o Utilizador
tiver dado o seu consentimento explícito para o tratamento desses dados para uma ou mais
finalidades específicas, se o tratamento for necessário para proteger os interesses vitais do
Utilizador ou de outra pessoa singular, no caso de o Utilizador estar física ou legalmente
incapacitado de dar o seu consentimento, ou se o tratamento for necessário à declaração, ao
exercício ou à defesa de um direito num processo judicial.
A AMPLIFY compromete-se a assegurar que o tratamento dos Dados do Utilizador apenas é
feito nas condições acima elencadas e com respeito pelos princípios acima mencionados.
Quando o tratamento dos Dados do Utilizador for realizado pela AMPLIFY com base no
consentimento do Utilizador, este tem o direito de retirar o seu consentimento a qualquer
momento. A retirada do consentimento, todavia, não compromete a licitude do tratamento
efetuado pela AMPLIFY com base no consentimento previamente dado pelo Utilizador.

7. UTILIZAÇÃO E FINALIDADES DO TRATAMENTO DE DADOS DO UTILIZADOR
Em termos gerais, a AMPLIFY utiliza os Dados do Utilizador com as seguintes finalidades:
a) Inscrição do Utilizador nos Clubes explorados pela AMPLIFY e/ou contratação de consultas
de nutrição pelo Utilizador e gestão da respetiva relação contratual com o Utilizador;
b) Gestão de contatos com o Utilizador;
c) Faturação e cobrança ao Utilizador;
d) Registo do Utilizador no Site/Aplicação;
e) Informar o Utilizador, que o tenha solicitado, de novos produtos e serviços disponibilizados
no Site/Aplicação e/ou nos Clubes, ofertas e campanhas especiais, informações atualizadas
sobre a atividade da AMPLIFY e, de um modo geral, para efeitos de marketing da AMPLIFY e
dos seus Clubes, através de qualquer meio de comunicação, incluindo suporte eletrónico;
f) Permitir o acesso a áreas restritas do Site/Aplicação, de acordo com termos previamente
estabelecidos;
g) Garantir que o Site/Aplicação vai ao encontro das necessidades do Utilizador, através do
desenvolvimento e publicação de conteúdos o mais adaptado possível às solicitações e ao tipo
de Utilizador, da melhoria das capacidades de pesquisa e funcionalidades do Site/Aplicação e
da obtenção de informação agregada ou estatística relativamente ao perfil tipo do Utilizador
(análise de perfis de consumo ou profiling;
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h) Controlo de acessos do Utilizador aos Clubes explorados pela AMPLIFY;
i) Prestação de Serviços, e outros serviços, tais como newsletters, inquéritos de opinião, ou
outras informações ou produtos requisitados ou comprados pelo Utilizador;
j) Caso o Utilizador contrate o serviço de personal training, avaliação física e prescrição de
treinos de fitness ao Utilizador;
k) Utilização da imagem do Utilizador no âmbito de atividades de marketing, promoção e
Team Building, através de qualquer suporte, quando a imagem tenha sido recolhida em
eventos, festas, atividades desportivas ou outros eventos promovidos pela AMPLIFY nos quais
o Utilizador tenha participado;
l) Gravação das chamadas telefónicas que vierem a ser realizadas no âmbito da relação
contratual, quer na fase de formação do contrato, quer durante a sua vigência;
m) Selecção de pessoal e recrutamento e gestão da respectiva relação contratual estabelecida
com a AMPLIFY.
A AMPLIFY pode combinar Informação de Usabilidade com informação demográfica anónima
para efeitos de pesquisa, e podemos usar o resultado dessa combinação para fornecer
conteúdos mais relevantes no Site/Aplicação. Em determinadas áreas restritas do
Site/Aplicação, a AMPLIFY pode combinar Dados Pessoais com Informação de Usabilidade para
fornecer
ao
Utilizador
um
conteúdo
mais
personalizado
(profiling).
Os Dados do Utilizador recolhidos pela AMPLIFY não são partilhados com terceiros sem
consentimento do Utilizador, com exceção das situações referidas no parágrafo a seguir. No
entanto, no caso de o Utilizador contratar junto da AMPLIFY serviços que sejam prestados por
outras entidades responsáveis pelo tratamento de dados pessoais (por exemplo, consultas de
nutrição), os Dados do Utilizador poderão ser consultados ou acedidos por essas entidades, na
medida em que tal seja necessário à prestação dos referidos serviços.
Nos termos legais aplicáveis, a AMPLIFY poderá transmitir ou comunicar os Dados do Utilizador
a outras entidades no caso de essa transmissão ou comunicação ser necessária para a
execução do contrato estabelecido entre o Utilizador e a AMPLIFY, ou para diligências précontratuais a pedido do Utilizador, no caso de ser necessária para o cumprimento de uma
obrigação jurídica a que a AMPLIFY esteja sujeita ou no caso de ser necessária para efeito da
prossecução de interesses legítimos da AMPLIFY ou de terceiro (por exemplo, em caso de
venda ou transmissão de parte ou da totalidade da AMPLIFY, ou dos respetivos ativos, entre
entidades detidas pela ou relacionadas com a AMPLIFY e que explorem algum dos seus Clubes,
ou para efeitos de cobrança de dívidas do Utilizador perante a AMPLIFY). Ocorrendo uma
transmissão de Dados do Utilizador a terceiros, envidaremos os esforços considerados
razoáveis para que o transmissário utilize os Dados do Utilizador transmitidos de forma
consentânea
com
a
Política
de
Privacidade.

8. MEDIDAS TÉCNICAS, ORGANIZATIVAS E DE SEGURANÇA IMPLEMENTADAS
Para garantir a segurança dos Dados do Utilizador e a máxima confidencialidade, tratamos a
informação que nos forneceu de forma absolutamente confidencial, de acordo com as nossas
políticas e procedimentos internos de segurança e confidencialidade, os quais são atualizados
periodicamente consoante as necessidades, bem como de acordo com os termos e condições
legalmente previstos.
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Em função da natureza, do âmbito, do contexto e das finalidades do tratamento dos dados,
bem como dos riscos decorrentes do tratamento para os direitos e liberdades do Utilizador, a
AMPLIFY compromete-se a aplicar, tanto no momento de definição dos meios de tratamento
como no momento do próprio tratamento, as medidas técnicas e organizativas necessárias e
adequadas à proteção dos Dados do Utilizador e ao cumprimento dos requisitos legais.
Compromete-se ainda a assegurar que, por defeito, só sejam tratados os dados que forem
necessários para cada finalidade específica do tratamento e que esses dados não sejam
disponibilizados sem intervenção humana a um número indeterminado de pessoas.
Em termos de medidas gerais, a AMPLIFY adota as seguintes:
a) Auditorias regulares com vista a aferir a eficácia das medidas técnicas e organizativas
implementadas;
b) Sensibilização e formação do pessoal implicado nas operações de tratamento de dados;
c) Pseudonimização e cifragem de dados pessoais;
d) Mecanismos capazes de assegurar a confidencialidade, disponibilidade e resiliência
permanentes dos sistemas de informação;
e) Mecanismos que asseguram o restabelecimento dos sistemas de informação e o acesso aos
dados pessoais de forma atempada no caso de um incidente físico ou técnico.

9. TRANSFERÊNCIA DE DADOS PARA FORA DA UNIÃO EUROPEIA
Em determinados tipos de tratamento, os dados pessoais recolhidos pela AMPLIFY poderão ser
disponibilizados a terceiros, podendo envolver a sua transferência para fora da União
Europeia. Em tal caso, a AMPLIFY compromete-se a assegurar que a transferência observa as
disposições legais aplicáveis, nomeadamente quanto à determinação da adequabilidade de tal
país no que respeita a proteção de dados e aos requisitos aplicáveis a tais transferências.

10. CÓDIGOS DE CONDUTA E PROCEDIMENTOS DE CERTIFICAÇÃO
Não aplicável.

11. UTILIZAÇÃO DE COOKIES
Quando visitar o nosso Site/Aplicação, será solicitado o seu consentimento para a criação e
gravação no seu computador de um ficheiro de texto (Cookie). Este ficheiro vai permitir-lhe
uma maior facilidade e rapidez no acesso ao Site/Aplicação, bem como a sua personalização de
acordo com as suas preferências. A maioria dos browsers aceita estes ficheiros (Cookies), mas
o Utilizador poderá apagá-los ou definir automaticamente o seu bloqueio. No menu
"Ajuda/Help" do seu browser encontrará como efetuar essas configurações. No entanto, caso
não permita o uso de cookies poderá haver algumas funcionalidades do Site/Aplicação que
não conseguirá utilizar.
O que são cookies?
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Cookies são pequenos ficheiros de texto que a AMPLIFY coloca no seu computador,
smartphone ou tablet, ao aceder ao site. Estes ficheiros recolhem um conjunto de informações
sobre a sua navegação no site, e são usadas para reconhecer utilizadores em visitas futuras e
garantir o correto desempenho das funcionalidades. Os cookies são utilizados para facilitar a
sua experiência de utilização e torná-la mais simples, e não danificam o seu computador.
Para que se utilizam os cookies na AMPLIFY?
A informação recolhida pelos cookies traduz-se por estimativas numéricas, padrões de
utilização e a adaptação do site aos interesses dos nossos utilizadores. Esta informação tem
como única finalidade melhorar o desempenho técnico da AMPLIFY e a sua experiência de
utilização. Os cookies permitem, por exemplo, eliminar ações repetitivas no site, como o
“Login”.
Este site utiliza cookies para outras finalidades?
Não. Os cookies utilizados não armazenam qualquer informação pessoal dos utilizadores,
considerada sensível. Da mesma forma, também não utilizamos cookies para encaminhar
publicidade aos nossos utilizadores, seja para fins publicitários próprios ou de terceiros.
Quem utiliza a informação armazenada nos cookies?
A informação armazenada nos cookies do AMPLIFY é utilizada exclusivamente por nós, através
do serviço Google Analytics, e tem objetivos exclusivamente estatísticos.
É possível desativar a utilização de cookies?
Sim, os cookies podem ser desativados no seu browser. No entanto, ao realizar esta acção,
deixa de contribuir para a melhoria contínua que pretendemos oferecer sempre aos nossos
clientes. Para bloquear ou apagar os cookies do AMPLIFY, pode fazê-lo modificando a
configuração do seu browser no menu “Preferências” ou “Ferramentas”. Para mais detalhes
sobre a configuração dos cookies, consulte o menu “Ajuda” do seu browser.

12. DIREITO À INFORMAÇÃO
A) Informações facultadas ao Utilizador pela AMPLIFY (quando os dados são recolhidos
diretamente junto do Utilizador):
a) A identidade e os contatos da AMPLIFY, responsável pelo tratamento e, se aplicável, do seu
representante;
b) Os contatos do Encarregado da Proteção de Dados;
c) As finalidades do tratamento a que os dados pessoais se destinam, bem como, se aplicável,
o fundamento jurídico para o tratamento;
d) Se o tratamento dos dados se basear em interesses legítimos da AMPLIFY ou de um terceiro,
indicação de tais interesses;
e) Se aplicável, os destinatários ou categorias de destinatários dos dados pessoais;
18

f) Se aplicável, indicação de que os dados pessoais serão transferidos para um país terceiro ou
uma organização internacional, e a existência ou não de uma decisão de adequação adotada
pela Comissão ou a referência a garantias de transferência apropriadas ou adequadas;
g) Prazo de conservação dos dados pessoais;
h) O direito de solicitar à AMPLIFY o acesso aos dados pessoais, bem como a sua retificação,
apagamento ou limitação, o direito de se opor ao tratamento e o direito à portabilidade dos
dados;
i) Se o tratamento dos dados se basear no consentimento do Utilizador, o direito de retirar o
consentimento em qualquer altura, sem comprometer a licitude do tratamento efetuado com
base no consentimento previamente dado;
j) O direito de apresentar reclamação junto da CNPD ou outra autoridade de controlo;
k) Indicação se a comunicação de dados pessoais constitui ou não uma obrigação legal ou
contratual, ou um requisito necessário para celebrar um contrato, bem como se o titular está
obrigado a fornecer os dados pessoais e as eventuais consequências de não fornecer esses
dados;
l) Se aplicável, a existência de decisões automatizadas, incluindo a definição de perfis, e
informações relativas à lógica subjacente, bem como a importância e as consequências
previstas de tal tratamento para o titular dos dados.
No caso de os Dados do Utilizador não serem recolhidos diretamente pela AMPLIFY junto do
Utilizador, além das informações referidas acima, o Utilizador é adicionalmente informado
acerca das categorias de dados pessoais objeto de tratamento e, bem assim, acerca da origem
dos dados e, eventualmente, se provêm de fontes acessíveis ao público.
Caso a AMPLIFY pretenda proceder ao tratamento posterior dos Dados do Utilizador para um
fim que não seja aquele para o qual os dados foram recolhidos, antes desse tratamento a
AMPLIFY fornecerá ao Utilizador informações sobre esse fim e quaisquer outras informações
pertinentes, nos termos acima referidos.
B) Procedimentos e medidas implementadas com vista ao cumprimento do direito à
informação.
A informação referida em A) é prestada por escrito (incluindo por meios eletrónicos) pela
AMPLIFY ao Utilizador previamente ao tratamento de dados pessoais em causa (por exemplo,
previamente à inscrição do Utilizador nos Clubes explorados pela AMPLIFY ou previamente ao
registo no Site/Aplicação). Nos termos da lei aplicável, a AMPLIFY não tem a obrigação de
prestar ao Utilizador as informações mencionadas em A) quando e na medida em que o
Utilizador já tiver conhecimento das mesmas.
As informações são fornecidas pela AMPLIFY a título gratuito.

13. DIREITO DE ACESSO AOS DADOS PESSOAIS
A AMPLIFY garante os meios que permitam o acesso, pelo Utilizador, aos seus Dados Pessoais.
O Utilizador tem o direito de obter da AMPLIFY a confirmação de que os dados pessoais que
lhe dizem respeito são ou não objeto de tratamento e, sendo o caso, o direito de aceder aos
seus dados pessoais e às seguintes informações:
a) As finalidades do tratamento dos dados;
b) As categorias dos dados pessoais em questão;
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c) Os destinatários ou categorias de destinatários a quem os dados pessoais foram ou serão
divulgados, nomeadamente os destinatários estabelecidos em países terceiros ou
pertencentes a organizações internacionais;
d) O prazo de conservação dos dados pessoais;
e) Direito de solicitar à AMPLIFY a retificação, o apagamento ou a limitação do tratamento dos
dados pessoais, ou do direito de se opor a esse tratamento;
f) Direito de apresentar reclamação junto da CNPD ou outra autoridade de controlo;
g) Se os dados não tiverem sido recolhidos junto do Utilizador, as informações disponíveis
sobre a origem desses dados;
h) A existência de decisões automatizadas, incluindo a definição de perfis, e informações
relativas à lógica subjacente, bem como a importância e as consequências previstas de tal
tratamento para o titular dos dados;
i) Direito a ser informado sobre as garantias adequadas associadas à transferência de dados
para países terceiros ou organizações internacionais.
Mediante solicitação, a AMPLIFY fornecerá ao Utilizador, a título gratuito, uma cópia dos
Dados do Utilizador que se encontram em fase de tratamento. O fornecimento de outras
cópias solicitadas pelo Utilizador poderá acarretar custos administrativos.

14. DIREITO DE RETIFICAÇÃO DOS DADOS PESSOAIS
O Utilizador tem o direito de solicitar, a qualquer momento, a retificação dos seus Dados
Pessoais e, bem assim, o direito a que os seus dados pessoais incompletos sejam completados,
incluindo por meio de uma declaração adicional.
Em caso de retificação dos dados, a AMPLIFY comunica a cada destinatário a quem os dados
tenham sido transmitidos a respetiva retificação, salvo se tal comunicação se revelar
impossível ou implicar um esforço desproporcionado para a AMPLIFY. Se o Utilizador o
solicitar, a AMPLIFY fornece informações sobre os referidos destinatários.

15. DIREITO AO APAGAMENTO DOS DADOS PESSOAIS (“DIREITO A SER ESQUECIDO”)
O Utilizador tem o direito de obter, por parte da AMPLIFY, o apagamento dos seus dados
quando se aplique um dos seguintes motivos:
a)Os Dados do Utilizador deixarem de ser necessários para a finalidade que motivou a sua
recolha ou tratamento;
b) O Utilizador retirar o consentimento em que se baseia o tratamento dos dados e não existir
outro fundamento jurídico para o referido tratamento;
c) O Utilizador opor-se ao tratamento ao abrigo do direito de oposição e não existirem
interesses legítimos prevalecentes que justifiquem o tratamento;
d) Caso os Dados do Utilizador sejam tratados ilicitamente;
e) Caso os Dados do Utilizador tiverem de ser apagados para o cumprimento de uma obrigação
jurídica a que a AMPLIFY esteja sujeita;
f) Caso os Dados do Utilizador tenham sido recolhidos no contexto de uma oferta de serviços
da sociedade da informação a crianças;
Nos termos legais aplicáveis, a AMPLIFY não tem a obrigação de apagar os Dados do Utilizador
na medida em que o tratamento se revele necessário ao cumprimento de uma obrigação legal
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a que a AMPLIFY esteja sujeita ou para efeitos de declaração, exercício ou defesa de um direito
da AMPLIFY num processo judicial.
Em caso de apagamento dos dados, a AMPLIFY comunica a cada destinatário/entidade a quem
os dados tenham sido transmitidos o respetivo apagamento, salvo se tal comunicação se
revelar impossível ou implicar um esforço desproporcionado para a AMPLIFY. Se o Utilizador o
solicitar, a AMPLIFY fornece informações sobre os referidos destinatários.
Quando a AMPLIFY tiver tornado públicos os Dados do Utilizador e for obrigada a apagá-los ao
abrigo do direito ao apagamento, a AMPLIFY compromete-se a assegurar as medidas que
forem razoáveis, incluindo de carácter técnico, tendo em consideração a tecnologia disponível
e os custos da sua aplicação, para informar os responsáveis pelo tratamento efetivo dos dados
pessoais de que o Utilizador lhes solicitou o apagamento das ligações para esses dados
pessoais, bem como das cópias ou reproduções dos mesmos

16. DIREITO À LIMITAÇÃO DO TRATAMENTO DOS DADOS PESSOAIS
O Utilizador tem o direito de obter, por parte da AMPLIFY, a limitação do tratamento dos
Dados do Utilizador, se se aplicar uma das seguintes situações (a limitação consiste em inserir
uma marca nos dados pessoais conservados com o objetivo de limitar o seu tratamento no
futuro):
a) Se contestar a exatidão dos dados pessoais, durante um período que permita à AMPLIFY
verificar a sua exatidão;
b) Se o tratamento for ilícito e o Utilizador se opuser ao apagamento dos dados, solicitando,
em contrapartida, a limitação da sua utilização;
c) Se a AMPLIFY já não precisar dos Dados do Utilizador para fins de tratamento, mas esses
dados sejam requeridos pelo Utilizador para efeitos de declaração, exercício ou defesa de um
direito num processo judicial;
d) Caso o Utilizador se tenha oposto ao tratamento, até se verificar que os motivos legítimos
da AMPLIFY prevalecem sobre os do Utilizador;
e) Quando os Dados do Utilizador sejam objeto de limitação, só poderão, à exceção da
conservação, ser tratados com o consentimento do Utilizador ou para efeitos de declaração,
exercício ou defesa de um direito num processo judicial, de defesa dos direitos de outra
pessoa singular ou coletiva, ou por motivos de interesse público legalmente previstos.
f) O Utilizador que tiver obtido a limitação do tratamento dos seus dados nos casos acima
referidos será informado pela AMPLIFY antes de ser anulada a limitação ao tratamento.
Em caso de limitação do tratamento dos dados, a AMPLIFY comunicará a cada destinatário a
quem os dados tenham sido transmitidos a respetiva limitação, salvo se tal comunicação se
revelar impossível ou implicar um esforço desproporcionado para a AMPLIFY. Se o Utilizador o
solicitar, a AMPLIFY fornece informações sobre os referidos destinatários.

17. DIREITO DE PORTABILIDADE DOS DADOS PESSOAIS
O Utilizador tem o direito de receber os dados pessoais que lhe digam respeito e que tenha
fornecido à AMPLIFY, num formato estruturado, de uso corrente e de leitura automática, e o
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direito de transmitir esses dados a outro responsável pelo tratamento, se:
a) O tratamento se basear no consentimento ou num contrato de que o Utilizador é parte; e
b)O tratamento for realizado por meios automatizados.
c) O direito de portabilidade não inclui dados inferidos nem dados derivados, i.e., dados
pessoais que sejam gerados pela AMPLIFY como consequência ou resultado da análise dos
dados objeto de tratamento.
d) O Utilizador tem o direito a que os dados pessoais sejam transmitidos diretamente entre os
responsáveis pelo tratamento, sempre que tal seja tecnicamente possível. O exercício do
direito de portabilidade dos dados aplica-se sem prejuízo do direito ao apagamento dos
dados.

18. DIREITO DE OPOSIÇÃO AO TRATAMENTO
O Utilizador tem o direito de se opor a qualquer momento, por motivos relacionados com a
sua situação particular, ao tratamento dos dados pessoais que lhe digam respeito que assente
no exercício de interesses legítimos prosseguidos pela AMPLIFY ou quando o tratamento for
efetuado para fins que não sejam aqueles para os quais os dados pessoais foram recolhidos,
incluindo a definição de perfis, ou quando os dados pessoais forem tratados para fins
estatísticos.
A AMPLIFY cessará o tratamento dos Dados do Utilizador, salvo se apresentar razões
imperiosas e legítimas para esse tratamento que prevaleçam sobre os interesses, direitos e
liberdades do Utilizador, ou para efeitos de declaração, exercício ou defesa de um direito da
AMPLIFY num processo judicial.
Quando os Dados do Utilizador forem tratados para efeitos de comercialização direta
(marketing), o Utilizador tem o direito de se opor a qualquer momento ao tratamento dos
dados que lhe digam respeito para os efeitos da referida comercialização, o que abrange a
definição de perfis na medida em que esteja relacionada com a comercialização direta. Caso o
Utilizador se oponha ao tratamento dos seus dados para efeitos de comercialização direta, a
AMPLIFY cessa o tratamento dos dados para esse fim.
O Utilizador tem ainda o direito de não ficar sujeito a nenhuma decisão tomada
exclusivamente com base no tratamento automatizado, incluindo a definição de perfis, que
produza efeitos na sua esfera jurídica ou que o afete significativamente de forma similar, salvo
se
a
decisão:
a) For necessária para a celebração ou a execução de um contrato entre o Utilizador e a
AMPLIFY;
b) For autorizada por legislação a que a AMPLIFY estiver sujeita; ou
c) For baseada no consentimento explícito do Utilizador.

19. PROCEDIMENTOS COM VISTA AO EXERCÍCIO DOS DIREITOS PELO UTILIZADOR
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O direito de acesso, o direito de retificação, o direito de apagamento, o direito à limitação, o
direito de portabilidade e o direito à oposição podem ser exercidos pelo Utilizador mediante
contacto com a AMPLIFY, através do e-mail contact@amplify-byc.com.
A AMPLIFY dará resposta por escrito (incluindo por meios eletrónicos) ao pedido do Utilizador
no prazo máximo de um mês a contar da receção do pedido, salvo em casos de especial
complexidade, em que esse prazo pode ser prorrogado até dois meses.
Se os pedidos apresentados pelo Utilizador forem manifestamente infundados ou excessivos,
nomeadamente devido ao seu carácter repetitivo, a AMPLIFY reserva-se o direito de cobrar
custos
administrativos
ou
recusar-se
a
dar
seguimento
ao
pedido.
Não obstante o acima referido: (i) no que respeita ao tratamento de dados relativos a
avaliação física, o Utilizador também pode exercer os seus direitos junto do personal trainer
por si contratado (quando o Utilizador tenha contratado o serviço de personal training); e (ii)
no que respeita ao tratamento de dados resultante da prestação de consultas de nutrição ao
Utilizador ou da prestação de outros serviços por entidades terceiras diretamente junto do
Utilizador, este deve exercer os respetivos direitos junto da entidade que presta o serviço, nos
termos e pelo meios indicados por essa entidade.

20. DIREITOS DE IMAGEM
Sempre que o Utilizador participar num evento promovido pela AMPLIFY, nomeadamente
festas, atividades desportivas ou quaisquer outros, e sem prejuízo do direito à honra,
intimidade e imagem própria, bem como à demais legislação aplicável a que a AMPLIFY está
obrigada, considera-se que a recolha e tratamento da imagem do Utilizador são lícitos, por
corresponderem a um interesse legítimo de divulgação comercial prosseguido pela AMPLIFY(a
imagem do Utilizador pode ser recolhida, de acordo com os usos habituais, no âmbito de
atividades de marketing, promoção e team building, incluindo fotografias, imagens e som), se
o Utilizador tiver prestado o seu consentimento. Também no âmbito de um interesse legítimo
de divulgação comercial, a AMPLIFY poderá vir a utilizar esses dados em fotos ou vídeos que
sejam exibidos nos seus meios de comunicação próprios, nomeadamente em páginas da
Internet, páginas do Facebook e outras redes sociais, projetores e LCD’s instalados nos Clubs,
newsletters, etc. O Utilizador tem o direito a opor-se à utilização da sua imagem pela AMPLIFY
nos termos legais aplicáveis e a solicitar à AMPLIFY que retire as imagens do Utilizador dos
seus
meios
de
comunicação.
Ocasionalmente poderão decorrer filmagens ou sessões fotográficas dentro dos Clubes, com
objetivos promocionais ou outros, sendo afixado nos Clubes e nos espaços específicos onde
tais sessões estejam a decorrer, avisos sobre a realização das mesmas. O Utilizador detém
igualmente nestes casos o direito a opor-se à utilização da sua imagem nos termos legais
aplicáveis, devendo entrar em contacto com a AMPLIFY para o efeito.
Caso não consinta na utilização da sua imagem por parte da AMPLIFY, o Utilizador não poderá
participar em nenhum dos eventos acima referidos, uma vez que a AMPLIFY não pode
assegurar que a imagem do Utilizador não é recolhida.
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21. VIOLAÇÕES DE DADOS PESSOAIS
Em caso de violação de dados e na medida em que tal violação seja suscetível de implicar um
elevado risco para os direitos e liberdades do Utilizador, a AMPLIFY compromete-se a
comunicar a violação de dados pessoais ao Utilizador em causa no prazo de 24 horas a contar
do
incidente.
Nos termos legais, a comunicação ao Utilizador não é exigida nos seguintes casos:
a) Caso a AMPLIFY tenha aplicado medidas de proteção adequadas, tanto técnicas como
organizativas, e essas medidas tenham sido aplicadas aos dados pessoais afetados pela
violação de dados pessoais, especialmente medidas que tornem os dados pessoais
incompreensíveis para qualquer pessoa não autorizada a aceder a esses dados, tais como a
cifragem;
b) Caso a AMPLIFY tenha tomado medidas subsequentes que assegurem que o elevado risco
para os direitos e liberdades do Utilizador já não é suscetível de se concretizar; ou
c) Caso a comunicação ao Utilizador implique um esforço desproporcionado para a AMPLIFY.
Nesse caso, a AMPLIFY fará uma comunicação pública ou tomará uma medida semelhante
através da qual o Utilizador será informado.

22. ALTERAÇÕES À POLÍTICA DE PRIVACIDADE
A AMPLIFY reserva-se o direito de alterar a presente Política de Privacidade a todo o tempo,
por isso, consultem esta pagina frequentemente. Em caso de modificação da Política de
Privacidade, a data da última alteração, disponível no topo desta página, é também atualizada.

23. CONTATO
Sem prejuízo do disposto na cláusula 16 quanto ao exercício dos direitos conferidos ao
Utilizador nos termos legais, caso pretenda colocar questões ou queixas relacionadas com a
Política de Privacidade, poderá fazê-lo através do email contact@amplify-byc.com.

24. LEI E FORO APLICÁVEIS
A Política de Privacidade, bem como a recolha, tratamento ou transmissão de Dados do
Utilizador, são regidos pelo disposto no Regulamento (UE) 2016/679, do Parlamento Europeu e
do Conselho, de 27 de abril de 2016 e pela legislação e regulamentação aplicáveis em Portugal.
Quaisquer litígios decorrentes da validade, interpretação ou execução da Política de
Privacidade, ou que estejam relacionados com a recolha, tratamento ou transmissão de Dados
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do Utilizador, devem ser submetidos em exclusivo à jurisdição dos tribunais judiciais da
comarca de Lisboa, sem prejuízo das normas legais imperativas aplicáveis.
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Condições de utilização das
redes sociais
2. IDENTIFICAÇÃO
A AMPLIFY é uma marca registada pertencente à sociedade REVERB, LDA., com o número
único de matrícula e de pessoa coletiva 515 640 395, com sede na Avenida Conselheiro
Fernando de Sousa, 19 – 17º Dto., Sala C, 1070-072 Lisboa, com o capital social de €
100.000,00 (cem mil euros).

2. OBJETO
Com estas condições de uso, a AMPLIFY pretende que todos os utilizadores finais conheçam
quais são os seus direitos e obrigações desde o momento em que visitam os seus perfis sociais
no Facebook, Instagram e Twitter.
Do mesmo modo, a AMPLIFY informa os utilizadores em relação a quais são os seus direitos e
as suas obrigações em relação aos conteúdos expostos através dos seus perfis sociais,
logotipos e marcas utilizados, assim como as responsabilidades que podem derivar do uso do
serviço.
Todos os utilizadores que visitarem os perfis sociais da AMPLIFY aceitam expressamente e de
forma inequívoca as presentes condições de uso e a política de privacidade, assim como as
diferentes modificações e/ou textos legais adicionais que sejam incluídas no futuro. Caso não
esteja de acordo com alguma das condições, pode deixar de seguir ou interagir com o perfil
social da AMPLIFY a qualquer momento, aplicando o procedimento específico de cada rede
social.
Para os efeitos da interpretação das presentes condições, entendemos que uma pessoa passa
a ser utilizadora no momento em que esta aceita as condições de uso e a política de
privacidade presentes no perfil social da AMPLIFY, bastando para isso que visite o perfil.

3. RESPONSABILIDADES
A AMPLIFY está profundamente empenhada em fazer com que o serviço funcione
corretamente e conforme as condições acordadas com os utilizadores. Não obstante, por
vezes, é possível que ocorram (especialmente pela intervenção de terceiros malintencionados) situações das quais possam derivar responsabilidades.
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Neste sentido, de seguida, indicam-se as situações, a título enunciativo, mas não limitativo, em
que a AMPLIFY não se responsabiliza pelas atuações dos utilizadores, assumindo estes todas as
responsabilidades que possam daí derivar:
a) Caso apareça publicada na rede social qualquer informação que não tenha sido publicada
ou partilhada por parte da AMPLIFY, ou que, conforme o caso, tenha sido publicada por um
terceiro alheio;
b) Caso a rede social não esteja operativa por razões técnicas imputáveis ao proprietário da
própria plataforma, a terceiros ou causas imprevisíveis ou de força maior, sendo estas
circunstâncias responsabilidade da rede social, ou, se for o caso, do terceiro;
c) Caso a rede social modifique as suas condições de uso, políticas de privacidade ou modo de
funcionamento, sendo estas circunstâncias responsabilidade da rede social;
d) Caso o utilizador armazene, difunda, publique ou distribua na rede social qualquer tipo de
material difamatório, injurioso, discriminatório, que incite à violência ou que seja contrário à
moral, à ordem pública, aos direitos fundamentais, às liberdades públicas, à honra, à
intimidade ou à imagem de terceiros;
e) Caso o utilizador utilize a rede social para introduzir dados, vírus ou códigos maliciosos nos
equipamentos da AMPLIFY ou de qualquer outro utilizador;
f) Caso qualquer conteúdo acessível através dos perfis sociais da AMPLIFY seja contrário à
normativa vigente, esta compromete-se a proceder à sua retirada imediata, assim que tiver
conhecimento desta situação.
A AMPLIFY não se compromete a informar os utilizadores quando os seus comentários e as
suas publicações forem objeto de edição e/ou moderação; porém, a AMPLIFY poderá advertir
e tomar as medidas oportunas para suspender e expulsar os utilizadores que enviem conteúdo
inapropriado periódica e sistematicamente. Os utilizadores que realizem as mencionadas
condutas em mais de uma ocasião, tendo sido suspensos ou expulsos do serviço
anteriormente, poderão ser impedidos de usar o perfil social indefinidamente, implicando a
expulsão definitiva do programa e o bloqueio permanente do utilizador.
Da mesma forma, a AMPLIFY não garante a veracidade, fiabilidade, vigência ou integridade do
conteúdo de terceiros que o seu perfil social contenha ou qualquer site ligado. A AMPLIFY não
é responsável pelo conteúdo dos websites não operados pela AMPLIFY.
O perfil social da AMPLIFY pode incluir opiniões, recomendações ou manifestações de
terceiros, que não reflitam necessariamente as opiniões da AMPLIFY nem indiquem o seu
compromisso com uma determinada linha de atuação.
A informação proporcionada através do perfil da AMPLIFY nas redes sociais não deve ser
considerada, em nenhum caso, semelhante a assessoria profissional e presencial prestada por
parte da AMPLIFY. Os utilizadores deverão recorrer a assessoria profissional apropriada em
relação às suas circunstâncias e consultas concretas, para conseguirem, assim, a máxima
eficácia das medidas adotadas. Em nenhum caso, a informação facultada através de meios
sociais poderá ser considerada uma alternativa à informação proporcionada pessoalmente por
parte da AMPLIFY.
A AMPLIFY recomenda os utilizadores que atuem com cautela, senso comum e sensatez ao
utilizar o seu perfil social e que avaliem minuciosamente a veracidade, vigência, integridade e
pertinência da informação publicada através do mesmo para os seus propósitos. Qualquer
decisão que os utilizadores tomem baseando-se nessa informação incorrerá estritamente por
sua conta e risco.
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4. PUBLICAÇÕES
O utilizador, depois de começar a seguir o perfil social da AMPLIFY, poderá carregar ou anexar
links, imagens ou fotografias ou qualquer outro tipo de conteúdo, segundo as condições da
própria rede social. Em todos os casos, o utilizador deve ser o titular dos mesmos, gozar dos
direitos de exploração de propriedade intelectual ou contar com o consentimento dos
terceiros afetados.
O utilizador que decidir partilhar conteúdos no perfil social da AMPLIFY deve estar consciente
de que as suas publicações serão acessíveis e, portanto, conhecidas pelos outros utilizadores,
pelo que ele próprio será o único responsável pelas mesmas, assim como pelas implicações
que isto possa ter para a sua privacidade.
É expressamente proibida qualquer publicação no perfil social da AMPLIFY que atente ou seja
suscetível de atentar contra a moral, a ética, o bom gosto ou o decoro, e/ou que infrinja, viole
ou quebre os direitos de propriedade intelectual ou industrial, o direito à imagem e
privacidade ou a normativa vigente. Nestes casos, a AMPLIFY reserva-se o direito a retirar o
conteúdo, podendo solicitar o bloqueio permanente do utilizador que realizou a publicação
dos mesmos.
Neste sentido, os conteúdos, as opiniões ou respostas a perguntas publicados, expressos ou
enviados pelos criadores, patrocinadores, anunciantes ou utilizadores do perfil da AMPLIFY
diferentes do conteúdo proporcionado pela AMPLIFY são opiniões e responsabilidade
exclusivas da pessoa que os envia e não refletem necessariamente as opiniões da AMPLIFY,
que não é responsável pelo conteúdo que terceiros publiquem, pendurem, distribuam,
difundam ou transmitam através do perfil oficial da AMPLIFY.
Do mesmo modo, a AMPLIFY reserva-se o direito a não responder individualmente aos
comentários e às mensagens recebidas através do seu perfil, assim como a não seguir todos os
utilizadores que comecem a seguir o seu perfil social.
Determinada informação recolhida nos perfis da AMPLIFY pode conter declarações
prospetivas, incluindo, a título meramente enunciativo, mas não limitativo, as declarações que
são previsões ou indicativas de futuros acontecimentos, tendências, planos ou objetivos. Não é
recomendável que o utilizador se limite única e exclusivamente a estas declarações, pois, pela
sua natureza, estão sujeitas a incertezas e riscos conhecidos e desconhecidos. Por tudo o
exposto, a AMPLIFY não assume nenhuma obrigação de comunicar publicamente as
atualizações ou revisões destas declarações prospetivas, quer seja para refletir nova
informação ou futuros acontecimentos ou circunstâncias ou para outros fins.
Para respostas a perguntas, queixas ou reclamações, consulte o website da AMPLIFY em
https://www.amplify-byc.com onde estão disponíveis os canais de informação pertinentes.

5. PROMOÇÕES E CONCURSOS
As bases das promoções e dos concursos, quando se utilizar as redes sociais para isso, serão
devidamente publicadas nos perfis sociais ou, se for o caso, nos websites disponibilizados para
isso. Todas as promoções e os concursos realizados através das redes sociais cumprirão as leis
vigentes, assim como com a normativa de uso próprio de cada rede social. As diferentes redes
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sociais onde a AMPLIFY tem os seus perfis sociais não patrocinam, validam nem administram,
de modo algum, nenhuma das suas promoções ou dos seus concursos, nem estão associadas a
nenhuma delas.

6. PUBLICIDADE
A AMPLIFY utilizará os seus perfis nas redes sociais para publicitar os seus próprios produtos e
serviços. Em todo o caso, se a AMPLIFY decidir tratar os seus dados de contacto (perfil de
utilizador da rede social e/ou correio eletrónico) para realizar ações diretas de prospeção
comercial, será sempre cumprindo as exigências legais da normativa de proteção de dados e
comércio eletrónico.
Não terá consideração de publicidade o facto de recomendar a outros utilizadores os perfis
sociais da AMPLIFY para que também eles possam estar informados da sua atividade.

7. PROPRIEDADE INTELECTUAL E INDUSTRIAL.

A AMPLIFY está profundamente empenhada na proteção e defesa dos direitos de propriedade
intelectual e industrial. Por isso, informa que em nenhum caso, poder-se-á entender que cede
aos utilizadores nenhum direito de exploração sobre os conteúdos expostos além do
estritamente necessário para a visualização dos mesmos.
Todos os logotipos, as marcas e nomes comerciais expostos através do website ou da
plataforma são propriedade da AMPLIFY e a sua utilização está condicionada pelas normas
corporativas da empresa, e/ou pelo disposto pelos terceiros que tiverem permitido a sua
utilização e/ou exploração.
Por motivo nenhum, a navegação através dos perfis sociais da AMPLIFY pode supor a renúncia,
transmissão, licença ou cessão total ou parcial em relação aos direitos de propriedade
intelectual ou industrial, salvo indicação contrária por escrito.
No que diz respeito aos links ou às hiperligações, é possível que facilitem o acesso a websites
de terceiros independentes que estejam diretamente relacionados com a publicidade
mostrada e reproduzida através do perfil social.
Por não serem páginas propriedade da AMPLIFY e sobre as quais esta tenha controlo, a
AMPLIFY não se responsabiliza pelos conteúdos e/ou pelo funcionamento das mesmas.
Caso alguém detete algum tipo de conteúdo contrário à normativa vigente ou que possa ser
danoso para os utilizadores, a AMPLIFY pede que seja notificada com a maior brevidade
possível para a seguinte morada: Avenida Conselheiro Fernando de Sousa, 19 – 17º Dto., Sala
C, 1070-072 Lisboa, ou para o email - contact@amplify-byc.com .

8. CONFIDENCIALIDADE E PROTEÇÃO DE DADOS
- Com que finalidade vamos tratar os seus dados pessoais?
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A AMPLIFY informa os utilizadores que os dados que facultarem através dos perfis sociais da
AMPLIFY, assim como a informação referente a preferências ou outros dados de interesse
comercial serão tratados com a finalidade de gerir as relações com os clientes, potenciais
clientes e seguidores das contas sociais da AMPLIFY; delimitação das suas preferências e
necessidades, a remissão de informação corporativa, comercial, publicitária e promocional.

- Qual é a legitimação para o tratamento dos seus dados?
A base jurídica que legitima o tratamento dos seus dados é o seu consentimento prestado
mediante a aceitação das presentes condições de uso ao seguir os nossos perfis sociais.

- Durante quanto tempo vamos manter os dados pessoais?
Os dados pessoais serão mantidos enquanto durar o interesse comercial salvo se o utilizador
revogar o consentimento outorgado ou deixe de seguir os nossos perfis.

- A que destinatários serão comunicados os seus dados?
Os dados poderão ser comunicados às diferentes empresas que fazem parte do grupo Reverb,
Lda., detentor da marca AMPLIFY.

- Quais são os seus direitos em relação ao tratamento de dados?
Qualquer pessoa tem direito a obter confirmação sobre a existência de um tratamento dos
seus dados, a aceder aos seus dados pessoais, solicitar a retificação dos dados que sejam
inexatos ou, se for o caso, solicitar a supressão quando, entre outros motivos, os dados já não
sejam necessários para os fins para que foram recolhidos ou o interessado retire o
consentimento outorgado.
Em determinadas situações, o interessado poderá solicitar a limitação do tratamento dos seus
dados. Nesse caso, só os manteremos de acordo com a normativa vigente.
Em determinadas situações, pode exercer o seu direito à portabilidade dos dados, que serão
entregues num formato estruturado, de uso comum ou leitura mecânica ao utilizador ou ao
novo responsável pelo tratamento que aquele designar.
Caso seja feita alguma modificação dos seus dados, agradecemos-lhe que nos comunique
devidamente por escrito com a finalidade de manter os seus dados atualizados.
Em relação às comunicações comerciais por via eletrónica, todas informarão sobre a maneira
de cancelar a subscrição. Não obstante, informamos que para cancelar a subscrição, deverá
comunicá-lo para o endereço de correio eletrónico: - contact@amplify-byc.com
A AMPLIFY avisa o utilizador de que só é responsável e garante a confidencialidade, a
segurança e o tratamento dos dados de caráter pessoal que recolher do utilizador através da
presente página / perfil nesta rede social, não tendo nenhum tipo de responsabilidade por
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tratamentos e posteriores utilizações dos dados pessoais que se possa efetuar tanto pelo
titular da rede social, como por terceiros que possam aceder a esses dados através dos perfis
públicos nas diferentes redes sociais.
Além disso, poderá deixar de interagir, seguir ou receber informação dos perfis sociais da
AMPLIFY, eliminar os conteúdos que deixem de lhe interessar ou restringir com quem partilha
as suas ligações, mediante os mecanismos estipulados pelas diferentes redes sociais.
O utilizador pode aceder a qualquer momento às políticas de privacidade da própria rede
social, assim como configurar o seu perfil para garantir a sua privacidade. A AMPLIFY incentiva
os utilizadores a familiarizarem-se com as condições de uso dessas redes antes de começar a
usá-las.
Facebook: https://www.facebook.com/help/323540651073243
Google: https://policies.google.com/privacy?hl=pt-PT
Twitter: https://twitter.com/privacy
Instagram: https://help.instagram.com/519522125107875

Para mais informação, consulte por favor a nossa política de privacidade, disponível em
https://www.amplify-byc.com/images/legal.pdf

9. RESOLUÇÃO DE LITÍGIOS
Para qualquer questão litigiosa ou incumbida ao perfil social da AMPLIFY, será de aplicação a
legislação portuguesa, sendo competentes para a resolução de todos os conflitos derivados ou
relacionados com o uso do presente perfil social os Tribunais da comarca de Lisboa, desde que
a legislação aplicável não disponha expressamente que a competência corresponde aos
tribunais de outro foro.
Para apresentar reclamações no uso dos serviços da AMPLIFY, pode-se dirigir por correio ao
endereço eletrónico ou à morada física acima indicada, devendo recorrer, em qualquer caso, a
uma solução amigável em primeira instância.
10. SEGURO
Para os devidos efeitos, a REVERB. LDA. celebrou e mantém em vigor apólice de seguro de
responsabilidade civil de exploração e de acidentes pessoais com a Companhia de Seguros
TRANQUILIDADE, com o número 0006355359 dos quais são beneficiários os sócios.
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