
 

Cartão xxxxxxxxxxxxxxx

 

1º Outorgante: ORTOARRIAGA - SOCIEDADE MÉDICA,
LDA.
AVENIDA ARRIAGA Nº 42B , 5º ANDAR,
SALA 5,6
9000-064 FUNCHAL
Matr. C.R.C Funchal, Sob Nº 511 209 487
NIPC: 511 209 487

NÚMERO DO CARTÃO: 000000000

VÁLIDO ATÉ: 1980-01-01

LOJA: xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

COLABORADOR: xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

2º Outorgante:

NOME: xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx

EMAIL: xxxxxxxx@email.pt   Nº CONTRIBUINTE: 123456789

- Tomei conhecimento do regulamento e condições de utilização na frente e verso
desta folha.

Sim: ___ Não: ___

- Autorizo que os meus dados pessoais sejam tratados para fins de emissão do cartão. Sim: ___ Não: ___
- Autorizo que os meus dados pessoais sejam tratados para fins de marketing via email. Sim: ___ Não: ___
- Autorizo que os meus dados pessoais sejam tratados para fins de marketing via aplicação móvel. Sim: ___ Não: ___
- Não autorizo que os meus dados pessoais sejam tratados para fins de marketing, ficando consciente que não serei
notificado de novos parceiros/vantagens, campanhas em vigor, não podendo posteriormente alegar falta de
conhecimento das mesmas.

Sim: ___ Não: ___

 
xxxxxxxxxxxxx, 25 de maio de 2018

_________________________________________________________________
(Assinatura de 2º Outorgante)

SE NÃO FOR O PRÓPRIO A ASSINAR POR IDADE:
NOME: __________________________________________________________________ 
GRAU DE PARENTESCO/TIPO DE REPRESENTAÇÃO: ________________ CC N.º: _____________  DATA OU VALIDADE: ___ /___ /_____

CARTÃO ARRIAGA PREMIUM
REGRAS E CONDIÇÕES

As presentes cláusulas contratuais destinam-se a regular a prestação de serviços entre a empresa Clínica Arriaga e o subscritor do CARTÃO ARRIAGA PREMIUM,
no âmbito do qual o seguinte regulamento tem por finalidade possibilitar vantagens, benefícios, descontos aos assinantes desde que atendidas determinadas
premissas e regras definidas neste regulamento, a saber:

CONDIÇÕES GERAIS

1. O CARTÃO ARRIAGA PREMIUM é um cartão que visa atribuir descontos e/ou vantagens na Clínica Arriaga e restantes parceiros, mediante a sua simples
apresentação.

2. As vantagens obtidas através dos cartões não são acumuláveis com outras promoções, exceto quando subsista informação em contrário prestada pela

Clínica Arriaga.

3. Os cartões de cliente são pessoais e intransmissíveis, em que no mesmo consta o nome do titular, número de cliente e a sua respetiva validade.
4. Os cartões são propriedade da Clínica Arriaga e poderão ser retirados ao cliente a qualquer altura, caso se verifique o uso indevido dos mesmos.
5. O cartão é válido durante 12 meses, validade expressa no cartão.
6. A Clínica Arriaga, reserva-se o direito de independentemente de qualquer comunicação prévia ou posterior, em qualquer altura, e de acordo com o seu

critério exclusivo, poder descontinuar ou acabar a disponibilização de cartões a um ou a todos os titulares, estando excluídas reclamações por danos ou
perdas, levantadas pelos titulares contra a Clínica Arriaga, e/ou os seus representantes.

7. A aceitação das presentes condições, após a assinatura do primeiro titular produz efeitos jurídicos plenos, não podendo o(s) aderente(s) alegar a falta de
assinatura para o incumprimento das obrigações por ele(s) assumidas, em decorrência do presente contrato.

8. As condições estabelecidas no presente regulamento poderão ser alteradas em qualquer altura pela Clínica Arriaga sem qualquer aviso prévio. Contudo a
Clínica Arriaga, fará todo o possível para informar com a devida antecedência quaisquer alterações ao presente regulamento. O titular terá sempre acesso
às condições de utilização em vigor, em http://www.clinicarriaga.pt.

9. Todas as comunicações da Clínica Arriaga com o titular, serão efetuadas através dos meios autorizados pela Segunda Outorgante, declinando a Clínica
Arriaga, qualquer responsabilidade de não verificação dessas comunicações, notificações ou outras advertências, a serem efetuadas em decorrência do
presente contrato.

10. O cliente deverá comunicar de imediato à Clínica Arriaga a existência de qualquer erro no cartão, ou a necessidade de se fazer alteração de qualquer dado
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pessoal, inerente ao cartão, assumindo integral e exclusivamente responsabilidade por qualquer prejuízo para si e/ou terceiros que decorra da sua
omissão/erro.

11. O presente cartão não faculta direito a crédito de qualquer espécie, empréstimos ou movimentações financeiras.
12. É vedado ao titular do cartão qualquer tipo de comercialização dos benefícios do cartão, sob pena de serem tomadas as medidas judiciais devidas.
13. No caso de falecimento do titular, o respetivo cartão será cancelado automaticamente.
14. O uso do cartão pelo seu titular indica que este tem amplo conhecimento e concorda de modo pleno e irrestrito com todos os termos e regras

estabelecidas neste regulamento.

REDE DE PARCEIROS E BENEFÍCIOS

1. Estarão disponibilizadas no site http://www.clinicarriaga.pt ou em outros veículos de comunicação, todas as informações a respeito das empresas
participantes aderentes ao programa, bem como, todos os benefícios e vantagens oferecidas, tal como as suas alterações.

2. Os benefícios oferecidos pelos parceiros poderão ser alterados ou cancelados, a qualquer momento, por disposição dos mesmos, sem a necessidade
prévia de comunicação, não subsistindo direito adquirido sobre as vantagens, benefícios ou promoções.

3. A Clínica Arriaga poderá a qualquer momento, livremente e sem consulta dos seus clientes alterar a Rede de Parceiros, aumentando ou diminuindo o
número de empresas participantes, assim como, alterando, para mais ou para menos, o percentual de desconto ou vantagens a serem concedidos,
notificando os associados através de publicação no site da internet da Clínica Arriaga.

4. A Clínica Arriaga, como administradora do Cartão Arriaga Premium não se responsabiliza pelo eventual encerramento de alguns parceiros, tal como, pelo
eventual incumprimento do regulamento por parte destes.

5. A Clínica Arriaga não se responsabiliza pelos danos de qualquer natureza porventura decorrentes do eventual incumprimento, pela Rede de Parceiros, das
condições pactuadas (oferecimento de descontos e vantagens), assim como por problemas de quaisquer outras naturezas porventura vivenciados pelos
clientes.

UTILIZAÇÃO E PROTEÇÃO DE DADOS PESSOAIS

1. No âmbito da execução do presente Contrato, a PRIMEIRA OUTORGANTE está obrigada a colocar em prática todas as medidas técnicas e organizativa
adequadas a proteger os dados pessoais fornecidos pela SEGUNDA OUTORGANTE, nomeadamente as consagradas nos artigos 28.º, 30.º e 32 do
Regulamento (UE) 2016/679 do Parlamento Europeu e do Conselho de 27 de abril de 2016.

2. Os dados pessoais da SEGUNDA OUTORGANTE, especificamente Nome, Contribuinte, Endereço Eletrónico, Número de Cliente e Data de Validade
são cedidos á Momento Zen Fisioterapia Unipessoal Lda, enquanto entidade gestora do Cartão Arriaga Premium para fins de produção de cartão físico
e/ou virtual (via App) e Sistema de Gestão do Cartão Arriaga Premium.

3. Os dados cedidos não podem ser utilizados para fins de marketing pela Momento Zen Fisioterapia Unipessoal Lda.

4. Quais os dados pessoais recolhidos e utilizados?

    Nome: Nome a colocar no cartão.
    Contribuinte: Número único utilizado para o Sistema de Gestão do Cartão.
    Número de Cliente e Data de Validade: Número de Cliente e data de validade a colocar no cartão.
    Endereço Eletrónico: Acesso á App Clínica Arriaga.

5. Os dados pessoais recolhidos apenas serão armazenados e conservados durante o período de vigência deste Contrato, comprometendo-se a PRIMEIRA
OUTORGANTE a eliminar todos os dados pessoais da SEGUNDA OUTORGANTE aquando a cessação do presente Contrato.

6. Poderá exercer os seus direitos de acesso, informação, retificação, portabilidade e oposição, nos termos da lei, através do email info@clinicarriaga.pt .

7. Nos termos e para os efeitos do disposto nos artigos 13.º a 22.º o Regulamento Geral de Proteção de Dados (EU)2016/679 do P. E. e do Conselho de 27
de abril ter tomado conhecimento dos seguintes direitos que me assistem relativamente aos meus dados pessoais: 

             - Retirar, a qualquer momento, o meu consentimento relativamente ao tratamento efetuado dos meus dados pessoais.

             - Opor-se à continuação do tratamento dos meus dados pessoais.

             - Exigir, a qualquer momento, que lhe sejam entregues os seus dados pessoais num formato estruturado, de uso corrente e de leitura automática ou que
estes sejam transmitidos a outro responsável pelo tratamento de dados.

     - Solicitar ao responsável pelo tratamento dos meus dados pessoais o acesso aos mesmos, bem como a respetiva retificação, atualização ou eliminação,
incluindo o exercício do “direito a ser esquecido”, mediante comunicação, para o efeito, por correio eletrónico enviado para info@clinicarriaga.pt .

     - Apresentar queixa à Autoridade de Controlo, obtendo, para o efeito, junto da Clínica Arriaga os contatos da mesma.

     - Ser informado(a) sobre quais os dados pessoais em fase de tratamento e quaisquer informações disponíveis sobre a origem desses dados, por via eletrónica,
caso não seja o presente documento.

8. Os dados pessoais cujo tratamento se autoriza pela presente declaração não poderão servir para quaisquer fins de comercialização direta ou outros de
natureza comercial, incluindo a definição de perfis ou para quaisquer outras decisões automatizadas e poderão ser objeto de portabilidade nos termos do
art.º 20.º do RGPD.

PERDA DO CARTÃO E CANCELAMENTO DE PARTICIPAÇÃO

1. Em caso de perda ou roubo do cartão, o titular deverá comunicar o fato à Clínica Arriaga via e-mail, ou informando via presencial ou por telefone, e
requerer novo cartão.

2. A emissão de segunda via do cartão físico está sujeita ao pagamento de sete euros (iva incluído). Este valor poderá ser alterado sem aviso prévio. Exclui-
se o   cartão virtual via Aplicação Móvel.
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