
POLÍTICA DE PRIVACIDADE 
A FRECUO BUSINESS COMPANY LTD, proprietária do website www.diamondaffiliation.com, respeita o 
privacidade de seus visitantes. Esta página descreve como gerenciar o site em referência a processamento 
de dados pessoais de usuários que consultam. 
No cumprimento das obrigações decorrentes da Lei de Proteção de Dados Pessoais do República da Bulgária 
e da Comunidade, (regulamento europeu para a protecção de dados pessoais n. 679/2016, GDPR) e 
posteriores modificações, este site respeita e protege, portanto, a confidencialidade visitantes e usuários, 
implementando todos os esforços possíveis e proporcionados para não os direitos dos usuários que 
interagem com os serviços da Web da FRECUO BUSINESS COMPANY LTD acessível eletronicamente a partir 
do endereço: https://www.diamondaffiliationbc.com/. 
 
Esta política de privacidade aplica-se apenas às atividades online deste site e é válido para visitantes / 
usuários do site. Não se aplica a informações coletadas por meio de diferentes canais deste site, não é válido 
para outros sites que possam ser consultados pelo usuário através de ligações adequadas e, portanto, para 
eles não é responsável de forma alguma. O objetivo da informação privacidade é fornecer máxima 
transparência em relação às informações que o site coleta e como você os usa. 
 
Base jurídica do processamento 
Este site processa dados com base no consentimento. Ao usar ou consultar este site, eu visitantes e usuários 
explicitamente aprovam esta declaração de privacidade e consentem processamento de seus dados pessoais 
em relação aos métodos e propósitos descritos abaixo, incluindo qualquer divulgação a terceiros, se 
necessário para a prestação de um serviço. 
O fornecimento de dados e, portanto, o consentimento para a coleta e processamento de dados é opcional, 
o usuário pode negar o consentimento e pode revogar um consentimento já fornecido a qualquer momento 
enviando um email para o seguinte endereço: info@diamondaffiliationbc.com. 
A partir de 25 de maio de 2018 (data de entrada em vigor do GDPR), este site tratará algumas dados baseados 
nos interesses legítimos do controlador de dados. 
 
TITULAR DO TRATAMENTO 
A consulta deste site determina que os dados relativos a pessoas identificadas possam ser processados ou 
identificável. O "dono" de seu processamento é: FRECUO BUSINESS COMPANY LTD. 
 
LOCAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS 
Os dados coletados pelo site são processados no data center do soc. Software de Afiliação que é responsável 
pelo processamento de dados, processando-os em nome do proprietário, está no espaço Programa 
Económico Europeu e actua de acordo com as normas europeias. Os dados são manipulados apenas pelo 
pessoal técnico do Gabinete encarregado do tratamento, ou por pessoas encarregadas de operações 
ocasionais de manutenção. Nenhum dado derivado do serviço da web é comunicado ou divulgado. Dados 
pessoais fornecidos por usuários que enviam pedidos de material informativo (boletins informativos, 
documentos, respostas a consultas, etc.) são usados somente para executar o serviço ou provisão solicitada 
e são comunicados ao terceiros apenas se tal for necessário para esse efeito. 
Este site pode compartilhar alguns dos dados coletados com serviços localizados fora da área da União 
Europeia. Em particular, com Google, Facebook e Microsoft (LinkedIn) através de plugins sociais e Serviço do 
Google Analytics. A transferência é autorizada com base em decisões específicas da EU e o Garante para a 
protecção de dados pessoais, em particular a decisão 1250/2016 (Privacy Shield - ver a página de informações 
da Autoridade de Proteção de Dados Italiana, para a qual não é necessário consentimento adicional. As 
empresas acima mencionado garante sua adesão ao Privacy Shield. 
 
 
 
 
 
 



DADOS DE NAVEGAÇÃO 
A navegação neste site determina a ativação automática de procedimentos que, em durante o seu 
funcionamento normal, alguns dados pessoais cuja transmissão está implícita na utilização dos protocolos 
de Comunicação pela Internet. Esta é uma informação que não é coletada para ser associada a determinadas 
partes interessadas identificadas, mas que, pela sua própria natureza, também podem ser e associações com 
dados mantidos por terceiros, permitindo que os usuários sejam identificados. Nesta categoria de dados os 
endereços IP ou os nomes de domínio dos computadores usados pelos usuários que são usados são exemplos 
conectar-se ao site, os endereços na notação URI (Uniform Resource Identifier) dos recursos solicitados, o 
cronograma o pedido, o método utilizado para enviar a solicitação para o servidor, a dimensão de arquivo 
resposta, o código numérico que indica o status da resposta do servidor e outros parâmetros relativos à 
sistema operacional e ambiente de computador do usuário. Todos esses dados são usados apenas para fins 
de obter informações estatísticas anônimas sobre o uso do site e verificar seu correto funcionamento, com 
cancelamento imediato após o processamento. Os dados também podem ser usados para a verificação de 
qualquer responsabilidade em caso de crimes computacionais hipotéticos contra o site: salve este 
eventualidade, no momento, os dados sobre contatos da web não persistem por mais de sete dias. 
 
 TIPOS DE DADOS PROCESSADOS 
Para acessar totalmente os serviços e conteúdos fornecidos pela FRECUO BUSINESS COMPANY LTD, através 
de seu próprio site e de seus próprios aplicativos, pode ser solicitado ao usuário, de acordo tipo de serviço, 
dados pessoais e identificadores como, por exemplo, nome, sobrenome, endereço de residência / domicílio, 
e-mail, data de nascimento, IVA, etc. Para o acesso a serviços nunca será em qualquer caso exigia que a parte 
interessada divulgasse dados sensíveis (como os relacionados à divulgação origem racial e étnica, convicções 
religiosas, filosóficas, políticas, estado de saúde, vida sexual, ecc.) ou judicial (dados relativos a registos 
criminais, ou relativos ao estatuto de requerido ou suspeito, etc). 
O usuário pode fornecer voluntariamente seus dados pessoais de duas maneiras principais: 
- a compilação de formulários Web adequados implica a aquisição pelo responsável pelo tratamento de 
dados todos os dados inseridos voluntariamente pelo usuário e o conseqüente tratamento de acordo com o 
que relatado nesta informação. 
- o envio espontâneo de e-mails para os endereços de e-mail indicados no site, envolve a aquisição 
automático por FRECUO BUSINESS COMPANY LTD do endereço do remetente necessário para responder para 
solicitações, bem como quaisquer outros dados pessoais, incluindo anexos, incluídos na mensagem. O caixas 
de e-mail atribuídas aos endereços indicados no site e qualquer outra caixa de entrada de e-mail  
https://www.diamondaffiliationbc.com/, eles não têm natureza pessoal, mesmo quando são nomeados e / 
ou sobrenome de um indivíduo e pertencem à organização empresarial da FRECUO BUSINESS COMPANY LTD, 
com o objetivo principal de permitir a realização de atividades de trabalho dentro empresa. Portanto, a fim 
de garantir a máxima eficiência organizacional nas comunicações e na prestação de serviços, as mensagens 
encaminhadas para nossas caixas de e-mail podem bem como pelo destinatário, também por outras pessoas 
pertencentes à organização da FRECUO BUSINESS COMPANY LTD Ao enviar e-mail para os endereços de e-
mail indicados em nossos sites, o usuário declara ter lido e aceito as condições de tratamento contidas nesta 
política. 
 
DADOS FORNECIDOS VOLUNTARIAMENTE PELO UTILIZADOR E OPCIONALIDADE DO FORNECIMENTO 
O envio facultativo, explícito e voluntário de e-mails para os endereços indicados neste site envolve o 
subsequente aquisição do endereço do remetente, necessário para responder aos pedidos, bem quaisquer 
outros dados pessoais incluídos na transmissão. 
Além do especificado para dados de navegação, o usuário é livre para fornecer dados pessoais contidos 
solicitar formulários ao Garante ou indicados em contato com o Escritório para solicitar o envio de material 
informações ou outras comunicações. O não fornecimento pode resultar na incapacidade de obter o que é 
necessário. Para completar deve-se notar que em alguns casos (não o objeto comum gestão deste site) a 
Autoridade poderá solicitar notícias e informações nos termos da lei acima mencionada, ai efeitos do 
controlo sobre o tratamento de dados pessoais. Nestes casos, a resposta é obrigatória sob pena de sanção 
administrativa. 
 



NEWSLETTER 
Os dados coletados pela FRECUO BUSINESS COMPANY LTD serão utilizados para envio, por e-mail, de ofertas, 
propostas comerciais ou comunicações de vários tipos, relacionadas aos seus negócios. Ao se inscrever para 
serviço de boletim informativo, o usuário consente na coleta e processamento de dados confidenciais para 
acima, pela FRECUO BUSINESS COMPANY LTD - Bulgária, concede ao usuário o possibilidade de modificar, 
atualizar ou excluir seus dados a qualquer momento, comunicando por e-mail para: 
info@diamondaffiliationbc.com qualquer cancelamento do serviço newsletter pode ser feita diretamente 
online através do procedimento apropriado. 
 
LINKS 
A FRECUO BUSINESS COMPANY LTD não assume responsabilidade por materiais criados ou publicados por 
terceiros com quem o site www.diamondaffiliationbc.com possui um link. Quem decide visitar um site 
vinculado ao site www.diamondaffiliationbc.com o faz por sua conta e risco, assumindo o ônus de tomar 
todas as medidas necessárias contra vírus ou outros elementos destrutivos. A conexão com outros sites isso 
não implica que a FRECUO BUSINESS COMPANY LTD patrocine ou seja afiliada com as entidades que realizam 
serviços descritos nesses sites. 
 
USO DO SITE POR MENORES DE 18 ANOS 
O usuário que ainda não tem 18 anos pode surfar livremente o nosso. O que não pode fazer é utilizar serviços 
que exijam registro ou fornecimento de dados e informações. O registro é o uso dos serviços disponibilizados 
através do site www.diamondaffiliationbc.com é permitido somente aos 18 anos de idade, ninguém abaixo 
deste limiar de idade deve se registrar nos locais nem utilizar os serviços disponibilizados através deles, a 
menos que previamente consentimento de um dos pais ou responsável legal. 
 
BISCOITOS 
Como é habitual em todos os sites, este site também usa cookies, pequenos arquivos de texto que permitir 
que você mantenha informações sobre as preferências do visitante, para melhorar a funcionalidade do site, 
para simplificar a navegação, automatizando os procedimentos (por exemplo, login, idioma do site) e para a 
análise do uso do site. 
Os cookies de sessão são essenciais para distinguir entre usuários conectados e são úteis para para evitar 
que um recurso solicitado possa ser fornecido ao usuário errado, bem como para fins de segurança para 
evitar ataques cibernéticos no site. Cookies de sessão não contêm dados pessoal e durar apenas para a sessão 
atual, ou seja, até que o navegador seja fechado. Para eles não o consentimento é necessário. 
Os cookies de funcionalidade utilizados pelo site são estritamente necessários para o uso do site, em em 
particular estão ligados a um pedido expresso de funcionalidade pelo usuário (como Login), para o qual não 
é necessário consentimento. 
Os cookies estatísticos são usados para elaborar análises estatísticas sobre como os usuários navegam. O Os 
resultados dessas análises são usados anonimamente e exclusivamente para fins estatísticos O provedor de 
serviços usa cookies em conexão com o navegador usado ou em outros dispositivos usados para navegue 
pelo site. O site usa alguns serviços de terceiros que, independentemente, podem instalar seus próprios 
cookies. 
Ao utilizar o site, o visitante consente expressamente com o uso de cookies. 
Desabilitando cookies 
Os cookies são conectados ao navegador usado e PODEM SER DESATIVADOS DIRETAMENTE BROWSER, 
recusando / retirando o consentimento para o uso de cookies. Deve-se ter em mente que desativar cookies 
pode impedir o uso correto de alguns recursos do site em si. 
Instruções para desativar os cookies podem ser encontradas nas seguintes páginas da web: 
Mozilla Firefox - Microsoft Internet Explorer - Microsoft Edge - Google Chrome - Opera – Apple safári  
Cookies de criação de perfil de terceiros 
Eles são usados para criar o perfil do usuário com o objetivo de enviar mensagens comerciais de acordo com 
suas preferências manifestada durante a visita ao site ou para melhorar a experiência de compras e 
navegação. Eles são biscoitos de terceiros aqueles enviados por empresas terceirizadas. Esses cookies nos 
permitem oferecer nossas propostas em outros sites afiliados (retargeting). Em cookies de terceiros, a CITEL  



 
 
GROUP não possui controle das informações fornecidas pelo cookie e não tem acesso a esses dados, são 
informações controladas totalmente por empresas terceirizadas, conforme descrito nas respectivas políticas 
de privacidade. 
AWIN - https://www.awin.com/it/information-legals 
TRANSACTIONAL - https://www.transactionale.com/terms 
 
 
ESPECIFICAÇÃO DO MÉTODO DE PROCESSAMENTO 
Os dados pessoais são processados com ferramentas automatizadas pelo tempo estritamente necessário 
para as finalidades para as quais foram coletadas. Medidas de segurança específicas são observadas para 
evitar perda dados, uso ilícito ou incorreto e acesso não autorizado. 
 
MEDIDAS DE SEGURANÇA 
Este site processa os dados dos usuários de forma legal e correta, adotando as medidas adequadas segurança 
para impedir acesso não autorizado, divulgação, modificação ou destruição não autorizada de dados. O 
tratamento é realizado através de ferramentas informáticas e / ou telemáticas, utilizando métodos 
organizacional e lógica estritamente relacionados aos propósitos indicados. Além do titular, em alguns casos, 
poderia ter acesso às categorias de dados dos funcionários envolvidos na organização do site administrativos, 
comerciais, de marketing, jurídicos, administradores de sistemas) ou assuntos externos (como terceiros 
prestadores de serviços técnicos, operadoras de correio, provedores de hospedagem, empresas de TI, 
agências comunicação). 
 
OBJETIVOS DA ESPECIFICAÇÃO DO TRATAMENTO 
Dados pessoais divulgados espontaneamente pelo usuário serão usados exclusivamente para o propósito 
apropriado e estritamente relevante para cada serviço solicitado e usado. Em todos os casos em que FRECUO 
A BUSINESS COMPANY LTD pretendia usar os dados fornecidos para finalidades diferentes ou diferentes 
daquelas para quais os dados foram especificamente recolhidos, informará o titular dos dados, pedindo-lhe 
para e consentimento específico para os tratamentos adicionais que pretende realizar. Em todos os casos de 
fornecimento de dados pessoal através de nossos sites, o mesmo pode ser usado para realizar análises 
pesquisas econômicas, estatísticas e de mercado. No entanto, este tratamento é sempre realizado 
exclusivamente processando dados anonimamente e de forma agregada, sem jamais relacionar o 
informações processadas com os dados pessoais individuais das partes interessadas. 
 
COMUNICAÇÃO E DIFUSÃO 
Sem prejuízo das comunicações feitas em conformidade com as obrigações legais, os dados pessoais podem 
ser utilizados estar ciente de: 
 empresas pertencentes à FRECUO BUSINESS COMPANY LTD como associadas 
 empresas que fornecem serviços de fornecimento específicos para a FRECUO BUSINESS COMPANY LTD, 
como empresas e empresas prestadoras de serviços e serviços de consultoria, das quais a FRECUO BUSINESS 
COMPANY LTD usos 
 agentes de vendas pertencentes à rede de vendas da FRECUO BUSINESS COMPANY LTD Em qualquer caso, 
entre as medidas de segurança adotadas, a FRECUO BUSINESS COMPANY LTD, na presença do pré-requisitos 
necessários, prevê que a designação seja responsável pelo tratamento dos seus agentes e prestadores de 
serviços que têm acesso a dados pessoais devido à sua atividade. Os dados não são normalmente sujeito a 
divulgação. 
 
 
 
 
 
 



DIREITOS DO INTERESSADO 
Os indivíduos a quem os dados pessoais se referem têm o direito, a qualquer momento, de obter confirmação 
da existência ou não dos mesmos dados e para conhecer seu conteúdo e origem, verificar sua exatidão ou 
solicitar a integração ou atualização, ou a correção de acordo com a Lei sobre a proteção de dados pessoais 
da República da Bulgária e do GDPR. Eles consistem em: 
1. O direito de ser informado 
2. O direito de acesso 
3. O direito de corrigir 
4. O direito de cancelar 
5. O direito de limitar o processamento 
6. O direito de transferir dados 
7. O direito de objetar 
8. Direitos em relação à tomada de decisão e criação de perfil automatizada. 
Cada um dos direitos acima mencionados é apoiado por procedimentos apropriados dentro do escopo do 
FRECUO BUSINESS COMPANY LTD, que permite prosseguir com as escrituras necessárias nos termos 
indicados no PIBR. 
Estes termos são mostrados na tabela abaixo - Termos para o pedido do titular dos dados. 
 

Solicitação do assunto de dados  Termos 
O direito de ser informado 
 

No momento da coleta de dados (se eles 
fornecida pelo titular dos dados) ou no prazo de um 
mês 
(se não foram fornecidos pelo titular dos dados) 

O direito de acesso Um mês 
O direito de corrigir Um mês 
O direito de cancelar Sem atrasos injustificados 
O direito de limitar o processamento Sem atrasos injustificados 
O direito de transferir dados Um mês 
O direito de objetar Ao receber objeções 
Direitos em referência ao processo de tomada de 
decisão automatizado e perfilamento 

indefinida 
 

 
 
De acordo com o mesmo artigo da lei acima mencionada, você tem o direito de solicitar o cancelamento, a 
transformação em forma anônima ou bloqueio de dados processados em violação da lei, bem como se opor 
em caso, por razões legítimas, ao seu tratamento. Solicitações devem ser endereçadas para: FRECUO 
BUSINESS COMPANY LTD - Bulgária. 
 
Este documento, publicado no endereço, constitui a "Política de Privacidade" deste site e pode ser sujeito a 
quaisquer atualizações. 
 
Lugar e data_____________________________                                  Assinatura legível 
  
 
 
Documento de reconhecimento: __________________________________________________ 
 
Data de lançamento___________________________________________ 
 
Data de validade_______________________________________________ 
 
Assine, também ao lado de cada folha, adicionando o tipo de documento de identificação e o número 


