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Nota Informativa sobre o Tratamento de Dados Pessoais 
Canal de Denúncias Worten 
 
Responsável pelo tratamento dos seus dados pessoais 
 
As entidades responsáveis pelo tratamento dos seus dados pessoais são a Worten - 
Equipamentos para o Lar, S.A., a Worten España Distribución, S.L., e a Worten Canarias, 
S.L., designadas como Worten. 
 
Finalidades do tratamento dos seus dados pessoais 
 
Os dados pessoais recolhidos através do Canal de Denúncias serão tratados 
exclusivamente para a receção, tratamento e seguimento das denúncias de práticas 
irregulares apresentadas no Canal de Denúncias pelos denunciantes. 
 
Apenas serão recolhidos e tratados dados pessoais dos denunciantes quando estes 
optem pela apresentação de uma denúncia não anónima. Caso os denunciantes optem 
por uma denúncia anónima, a presente Nota Informativa não é aplicável. 
 
Fundamento de licitude  
 
O tratamento de dados pessoais ora referido tem por fundamento de licitude o 
cumprimento de uma obrigação legal a que a Worten está adstrita nos termos da Lei 
93/2021, de 20 de Dezembro, que estabelece o regime geral de proteção de 
denunciantes de infrações.  
 
Prazo de conservação 
 
Os dados pessoais incluídos nas denúncias serão conservados pela Worten pelo período 
de 5 anos e, independentemente desse prazo e quando aplicável, durante a pendência 
de processos judiciais ou administrativos referentes à denúncia.  
 
Caso o denunciante apresente uma denúncia não anónima de irregularidades 
abrangidas pela Lei n.º 83/2017, de 18 de agosto, que estabelece medidas de combate 
ao branqueamento de capitais e ao financiamento do terrorismo, os dados pessoais nela 
contidos serão conservados por um período de 7 anos, após a data de fecho do 
tratamento da comunicação da irregularidade recebida, sem prejuízo de outras 
obrigações legais de conservação dos dados. 
Não serão conservados dados que manifestamente não sejam relevantes para o 
tratamento da denúncia, os quais serão imediatamente apagados. 
 



Partilha de dados pessoais  
 
A Worten poderá ainda transmitir os dados a outras entidades, que se qualifiquem como 
responsáveis pelo tratamento, desde que cumpridos os requisitos legais, 
nomeadamente, autoridades públicas: Autoridades Tributárias, Tribunais Judiciais ou 
Entidades Reguladoras competentes. 
 
A Worten poderá divulgar os dados pessoais dos denunciantes, recolhidos através do 
Canal de Denúncias a outras empresas do Grupo Sonae, apenas na medida em que tal 
seja necessário para a realização das investigações pertinentes.  
 
Exercício de Direitos 
 
O denunciante de denúncias não anónimas, enquanto titular de dados, poderá exercer 
os seus direitos, nomeadamente o direito de acesso, retificação e eliminação dos dados 
por si comunicados, exceto se contenderem com direitos prevalecentes, através do 
endereço denunciasworten@worten.pt. 
 
Caso entenda que o tratamento dos seus dados pessoais pela Worten viola o regime 
legal em vigor, o denunciante poderá apresentar uma reclamação à Comissão Nacional 
de Proteção de Dados (CNPD) ou a outra autoridade de controlo competente nos termos 
da lei. 
 
 
Para mais detalhes sobre como a Worten trata os seus dados pessoais consulte a nossa 
Política de Privacidade completa aqui. 
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