
Política de Privacidade 

Business Unit – Promoção e Eventos, Lda., sociedade por quotas, com sede na Avenida Brasil n.º 

1, 6.º, 1749-008 Lisboa, matriculada na Conservatória do Registo Comercial de Lisboa com o número 

único de matricula e de pessoa colectiva 507240014, de ora em diante designada apenas por 

Business Unit, é uma sociedade comercial que tem por objecto serviços integrados na área de 

marketing e publicidade, marketing promocional, recursos humanos para event marketing, produções 

de moda, hospedeiras, promotoras; aluguer e confecção de fardas; animação e eventos;  catering; 

relações públicas; organização e apoio a congressos e apresentações.  Organização de eventos 

desportivos. No exercício da sua actividade comercial a Business Unit utiliza a marca Tox'Inn 

Marketing Promocional, de ora em diante designada apenas por Tox’Inn, designação pela qual é 

conhecida e designada no presente documento. 

A Tox’Inn é responsável pelos dados pessoais recolhidos no site www.toxinn.com, estando 

empenhada e comprometida no escrupuloso cumprimento da legislação de protecção de dados 

pessoais, privacidade e segurança da informação, por forma a proteger os dados pessoais e a 

privacidade dos utilizadores do site, relativamente aos dados pessoais recolhidos e/ou transmitidos 

on-line aquando da utilização do mesmo. 

Ao submeter o formulário de candidatura disponibilizado no site, o candidato declara que os 

elementos identificativos disponibilizados são verdadeiros e actuais, aceitando que a sua falta de 

verdade, para além de constituir a prática de acto de falsas declarações, poderá constituir justa causa 

de exclusão da base de dados da Tox’Inn. 

Mais declara, expressamente, autorizar a Tox’Inn, ou entidade que esta venha a contratar para o 

efeito – desde que de tal seja dado conhecimento ao titular dos dados pessoais – a processar e 

armazenar informaticamente os dados pessoais facultados no formulário de candidatura.  

A Tox’Inn compromete-se a assegurar a confidencialidade dos dados pessoais recolhidos, e a não 

os utilizar para fim diverso daquele para o qual são recolhidos, e permitir o seu conhecimento, 

actualização e/ou eliminação por parte do titular dos dados pessoais recolhidos. A actualização dos 

dados pessoais recolhidos deverá ser promovida através do novo preenchimento do formulário, que 

substituirá o anteriormente enviado. A eliminação dos dados pessoais recolhidos deverá ser 

solicitada através de email remetido para geral@toxinn.com, com o assunto “pedido de eliminação 

de registo” seguido do nome completo do titular dos dados pessoais.  

Os dados pessoais fornecidos no formulário de candidatura, que não sejam eliminados a pedido do 

seu titular, serão armazenados pelo prazo de 5 (cinco) anos, desde a data em que o formulário foi 

submetido, sendo automaticamente eliminados findo tal período. 

http://www.toxinn.com/
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O formulário destina-se a artistas e/ou promotores que pretendam colaborar com a Tox’Inn e/ou com 

clientes da mesma. 

Os dados pessoais fornecidos pelo candidato deverão ser prestados exclusivamente pelo mesmo, 

devendo confirmar a sua identidade quando tal lhe seja solicitado pela a Tox’Inn, e caso esta 

verifique existirem dúvidas quanto à mencionada identidade. 

Os dados pessoais fornecidos são envidados automaticamente para a base de dados da Tox’Inn, 

sendo facultados os seguintes dados pessoais: nome, número de telemóvel, email, número de 

contribuinte, número de cartão de cidadão, morada, habilitações literárias, experiência profissional. 

Com o formulário de candidatura, para além dos dados pessoais referidos no parágrafo anterior, 

deverão ser facultadas fotografias, link para redes sociais, nomeada mas não exclusivamente, 

Facebook, Instagram, Youtube, etc…  

Os dados pessoais fornecidos (elementos identificativos e imagens), serão armazenados e 

processados na base de dados da Tox’Inn e destinam-se, exclusivamente, a recrutamento 

profissional, aceitando o titular dos mesmos que a Tox’Inn os disponibilize aos seus clientes para tal 

efeito. A Tox’Inn, na disponibilização dos dados pessoais, obriga-se a exigir aos seus clientes o 

cumprimento da presente política de privacidade. 

Ao submeter o formulário de candidatura, o titular dos dados pessoais fornecidos, declara, 

expressamente, que autoriza a Tox’Inn, a utilizar os mencionados dados, incluindo a sua imagem, 

para os fins inerentes a processos de candidaturas para recrutamento profissional.  

O titular dos dados pessoais fornecidos, ao submeter o formulário,  declara, expressa e 

irrevogavelmente, ceder à Tox’Inn, os direitos sobre a sua imagem, em acções para as quais venha 

a ser seleccionado e nas quais venha a participar, autorizando, consequentemente, que a mesma 

possa ser utilizada e reproduzida, total ou parcialmente, em fotografias, ilustrações, vídeos, 

animações, panfletos, site, Facebook, Instagram, Youtube e demais redes sociais/profissionais, para 

fins promocionais e de divulgação no âmbito da sua actividade comercial e outras ligadas à área de 

promoção de eventos, assim como em campanhas de divulgação de outras actividades ligadas à 

Tox’Inn. A cedência de uso de direitos de imagem é feita por tempo ilimitado e a título gratuito. O 

cancelamento da presente autorização pode ser solicitado à Tox’Inn, a qualquer momento, de forma 

expressa, produzindo efeitos 30 (trinta) dias após a sua solicitação, reservando-se a Tox’Inn no 

direito de imputar ao titular os custos em que venha a incorrer decorrentes de tal cancelamento de 

autorização. O cancelamento da autorização em causa implica a exclusão automática da base de 

dados da Tox’Inn e, bem assim, de qualquer procedimento de recrutamento em curso. O 

cancelamento da autorização deverá ser comunicado através de email remetido para 



geral@toxinn.com, com o assunto “cancelamento de autorização de utilização de imagem ” seguido 

do nome completo do titular dos dados pessoais. 

Após recepção do email de confirmação, recebido após submeter o formulário de candidatura e da 

inscrição ser aceite, o candidato assume ter perfeito e integral conhecimento das normas internas e 

de funcionamento da Tox’Inn, remetidas em anexo ao mencionado email, e, bem assim, que aceita, 

de forma expressa e irrevogável, que as irá cumprir. Se, por qualquer motivo, o candidato não receber 

o email de confirmação no prazo de 5 (cinco) dias úteis após submeter o formulário, ou , recebendo, 

o mesmo não conter o mencionado anexo, deverá contactar os serviços da Tox’Inn, através do email 

geral@toxinn.com, com o assunto “falha na recepção de email de confirmação de registo ” seguido 

do nome completo do titular dos dados pessoais. O desconhecimento das normas em causa não 

constitui justificação válida para a falta de cumprimento. 

Com a prestação de serviços à Tox’Inn, e/ou a cliente da mesma, o candidato assume ter perfeito e 

integral conhecimento de todas as regras e procedimento instituídos e que aos mesmos dará 

cumprimento. 

A Tox’Inn reserva-se no direito de actualizar e/ou alterar a presente Política de Privacidade. 
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