
Informações  que  coletamos  de  você  e  como  são  utilizadas.  

Grupo     Quais  dados  coletamos  de  você?   Como  usamos  suas  informações  

Carreiras  (envio  
de  CVs)  
  

Informações  que  você  fornece  ao  enviar  seu  CV,  
incluindo  cargo,  nome,  detalhes  de  contato,  data  
de  nascimento,  posições  desejadas,  tipo  de  
trabalho,  habilidades,  experiência,  nacionalidade,  
departamentos  preferenciais,  disponibilidade  e  
onde  você  conheceu  a  empresa  

Em  relação  às  informações  fornecidas  por  você  para  
oportunidades  de  recrutamento,  processamento  de  suas  
informações  para  uma  vaga  de  emprego  para  as  marcas  no  
Chic  Outlet  Shopping®,  Las  Rozas  Village  e  outras  villages  
associadas  do  Chic  Outlet  Shopping®,  as  informações  
fornecidas  ao  enviar  seu  CV  somente  serão  utilizadas  para  
fins  de  recrutamento  

Como  entrar  em  
contato  conosco  

Se  você  entrar  em  contato  conosco,  poderemos  
manter  um  registro  dessa  correspondência  e  das  
informações  que  você  fornecer  

Se  você  nos  contatar,  somente  usaremos  suas  informações  
com  relação  a  qualquer  outra  correspondência  com  você  

Vale-presentes   Informações  que  você  fornecer  ao  solicitar  um  
vale-presente,  incluindo  suas  informações  de  
cargo,  nome  e  contato.  Além  disso,  se  você  deseja  
se  cadastrar  para  receber  atualizações  
relacionadas  com  ofertas,  promoções  e  eventos  
nas  Chic  Outlet  Shopping®  Villages,  você  também  
deve  nos  autorizar  a  entrar  em  contato  com  você  
por  e-mail,  correio  e  outros  meios  de  contato  que  
você  optar  por  nos  fornecer  

Fornecimento  dos  serviços  de  vale-presentes;;  além  disso,  se  
você  se  cadastrar  ou  se  também  já  tiver  se  cadastrado,  
entenderemos  que  você  comprou  um  vale-presente  com  a  
finalidade  de  melhor  entender  os  serviços  que  lhe  
fornecemos.  
  
E  com  sua  autorização:  

•   entender  suas  necessidades  e  lhe  fornecer  os  serviços  
solicitados;;  

•   fornecer  a  você  informações  sobre  eventos,  ofertas  
especiais,  promoções  e  outros  assuntos  relevantes  para  
o  Chic  Outlet  Shopping®,  a  Las  Rozas  Village  e  as  
demais  villages  associadas  do  Chic  Outlet  Shopping®  ou  
pontos  de  venda  a  varejo  com  presença  em  quaisquer  
villages  que  você  nos  solicitar  ou  que  considerarmos  ser  



Grupo     Quais  dados  coletamos  de  você?   Como  usamos  suas  informações  

de  seu  interesse  (incluindo  serviços  de  e-mail  via  host);;  
•   compartilhar  suas  informações  com  nossos  parceiros  de  
marketing  cuidadosamente  selecionados  para  informá-lo  
acerca  de  mercadorias,  serviços,  promoções,  ofertas  e  
próximos  eventos  que  considerarmos  ser  de  seu  
interesse;;  

•   para  pesquisa  e  análise  e  para  podermos  entrar  em  
contato  com  você  de  tempos  em  tempos  com  essa  
finalidade  ou  para  realizar  pesquisas  ou  grupos  de  
discussão;;  

•   notificá-lo  acerca  de  alterações  em  nossos  serviços;;  

Programas  de  
fidelidade  e  de  
recompensa  a  
parceiros  

Informações  que  você  fornecer  a  terceiros  
relevantes  ao  se  cadastrar  em  seus  serviços,  
incluindo  seus  detalhes  de  cargo,  nome  e  contato.  
Se  você  deseja  se  cadastrar  para  receber  
atualizações  relacionadas  com  ofertas,  promoções  
e  eventos  em  nossas  Villages,  você  também  deve  
nos  autorizar  a  entrar  em  contato  com  você  por  e-
mail,  correio  e  outros  meios  de  contato  que  você  
optar  por  nos  fornecer  
  

Fornecimento  do  Programa  de  Fidelidade  ou  de  
Recompensa  a  Parceiros;;  além  disso,  se  você  se  cadastrar  
ou  se  já  tiver  se  cadastrado,  entenderemos  que  você  usou  o  
Programa  de  Fidelidade  ou  de  Recompensa  a  Parceiros  e  os  
detalhes  relacionados  com  a  transação  específica  com  a  
finalidade  de  melhor  entender  os  serviços  que  lhe  
fornecemos.  
  
E  com  sua  autorização:  

•   entender  suas  necessidades  e  lhe  fornecer  os  serviços  
solicitados;;  

•   compartilhar  suas  informações  com  nossos  parceiros  de  
marketing  cuidadosamente  selecionados  para  informá-lo  
acerca  de  mercadorias,  serviços,  promoções,  ofertas  e  
próximos  eventos  que  considerarmos  ser  de  seu  
interesse;;  

•   para  pesquisa  e  análise  e  para  podermos  entrar  em  
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contato  com  você  de  tempos  em  tempos  com  essa  
finalidade  ou  para  realizar  pesquisas  ou  grupos  de  
discussão;;  

•   notificá-lo  acerca  de  alterações  em  nossos  serviços;;  

Cadastro  on-line   Informações  que  você  fornece  ao  se  cadastrar  em  
nosso  programa  de  associação,  incluindo  detalhes  
de  cargo,  nome,  contato  e,  em  alguns  casos,  o  
idioma  preferencial.  A  fim  de  preencher  com  
sucesso  um  formulário  de  cadastro,  você  também  
deve  nos  autorizar  a  entrar  em  contato  com  você  
por  e-mail,  por  correio  e  por  outros  meios  de  
contato  que  você  optar  por  nos  fornecer.  Também  
coletamos  informações  relacionadas  com  o  
serviço  específico  que  você  utilizou,  incluindo  
dados  de  Concursos  e  Promoções  

•   entender  suas  necessidades  e  lhe  fornecer  os  serviços  
solicitados;;  

•   fornecer  a  você  informações  sobre  eventos,  ofertas  
especiais,  promoções  e  outros  assuntos  relevantes  para  
o  Chic  Outlet  Shopping®,  a  Las  Rozas  Village  e  as  
demais  villages  associadas  do  Chic  Outlet  Shopping®  ou  
pontos  de  venda  a  varejo  com  presença  em  quaisquer  
villages  que  você  nos  solicitar  ou  que  considerarmos  ser  
de  seu  interesse  (incluindo  serviços  de  e-mail  via  host);;  

•   compartilhar  suas  informações  com  nossos  parceiros  de  
marketing  cuidadosamente  selecionados  para  informá-lo  
acerca  de  mercadorias,  serviços,  promoções,  ofertas  e  
próximos  eventos  que  considerarmos  ser  de  seu  
interesse;;  

•   para  pesquisa  e  análise  e  para  podermos  entrar  em  
contato  com  você  de  tempos  em  tempos  com  essa  
finalidade  ou  para  realizar  pesquisas  ou  grupos  de  
discussão;;  

•   notificá-lo  acerca  de  alterações  em  nossos  serviços;;  

de  tempos  em  tempos,  podemos  compartilhar  informações  
com  terceiros  cuidadosamente  selecionados  em  formato  
conjunto  e  anônimo  



Grupo     Quais  dados  coletamos  de  você?   Como  usamos  suas  informações  

Serviços  de  
transferência  on-
line  

Informações  que  você  fornece  ao  comprar  esses  
serviços,  incluindo  detalhes  de  cargo,  nome,  
contato  e  detalhes  do  serviço  que  lhe  
forneceremos.  Se  desejar  se  cadastrar  para  
receber  atualizações  relacionadas  com  ofertas,  
promoções  e  eventos  nas  Chic  Outlet  Shopping®  
Villages,  você  também  deve  nos  autorizar  a  entrar  
em  contato  com  você  por  e-mail,  correio  e  outros  
meios  de  contato  que  você  optar  por  nos  fornecer  

Fornecimento  da  unidade  de  transferência;;  além  disso,  se  
você  se  cadastrar  ou  se  já  tiver  se  cadastrado,  entenderemos  
que  você  usou  o  Programa  de  Fidelidade  ou  de  Recompensa  
a  Parceiros  e  os  detalhes  relacionados  com  a  transação  
específica  com  a  finalidade  de  melhor  entender  os  serviços  
que  lhe  fornecemos.  
  
E  com  sua  autorização:  

•   entender  suas  necessidades  e  lhe  fornecer  os  serviços  
solicitados;;  

•   fornecer  a  você  informações  sobre  eventos,  ofertas  
especiais,  promoções  e  outros  assuntos  relevantes  para  
o  Chic  Outlet  Shopping®,  a  Las  Rozas  Village  e  as  
demais  villages  associadas  do  Chic  Outlet  Shopping®  ou  
pontos  de  venda  a  varejo  com  presença  em  quaisquer  
villages  que  você  nos  solicitar  ou  que  considerarmos  ser  
de  seu  interesse  (incluindo  serviços  de  e-mail  via  host);;  

•   compartilhar  suas  informações  com  nossos  parceiros  de  
marketing  cuidadosamente  selecionados  para  informá-lo  
acerca  de  mercadorias,  serviços,  promoções,  ofertas  e  
próximos  eventos  que  considerarmos  ser  de  seu  
interesse;;  

•   para  pesquisa  e  análise  e  para  podermos  entrar  em  
contato  com  você  de  tempos  em  tempos  com  essa  
finalidade  ou  para  realizar  pesquisas  ou  grupos  de  
discussão;;  

•   notificá-lo  acerca  de  alterações  em  nossos  serviços;;  

Websites  de   As  informações  ou  imagens  que  você  fornecer  ao   Em  conformidade  com  termos  específicos  de  concursos,  
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compartilhamento  
de  fotos/vídeos/  
fóruns/blogs/redes  
sociais  

publicar  conteúdos  ou  comentar  ou,  de  outra  
forma,  enviar  materiais  para  publicação  em  
diversas  áreas  de  nosso  Website,  incluindo  nosso  
fórum  de  bate-papo,  quadro  de  avisos,  blog,  
microblog,  fórum,  galerias  de  fotos  e  vídeos  e  
outras  áreas  interativas  

nossos  termos  de  uso  de  provedores  de  redes  sociais  
externas  são  publicados  de  tempos  em  tempos  e  estarão  
disponíveis  a  você  no  momento  do  comentário  ou  postagem;;  
Se  publicado  diretamente  em  nosso  Website  (ou  na  medida  
em  que  formos  autorizados  pelo  provedor  de  redes  sociais  
correspondentes),  podemos  republicar  quaisquer  mensagens  
ou  menções  que  você  possa  fazer  sobre  nós  
  
E  com  sua  autorização:  

•   entender  suas  necessidades  e  lhe  fornecer  os  serviços  
solicitados;;  

•   fornecer  a  você  informações  sobre  eventos,  ofertas  
especiais,  promoções  e  outros  assuntos  relevantes  para  
o  Chic  Outlet  Shopping®,  a  Las  Rozas  Village  e  as  
demais  villages  associadas  do  Chic  Outlet  Shopping®  ou  
pontos  de  venda  a  varejo  com  presença  em  quaisquer  
villages  que  você  nos  solicitar  ou  que  considerarmos  ser  
de  seu  interesse  (incluindo  serviços  de  e-mail  via  host);;  

•   compartilhar  suas  informações  com  nossos  parceiros  de  
marketing  cuidadosamente  selecionados  para  informá-lo  
acerca  de  mercadorias,  serviços,  promoções,  ofertas  e  
próximos  eventos  que  considerarmos  ser  de  seu  
interesse;;  

•   para  pesquisa  e  análise  e  para  podermos  entrar  em  
contato  com  você  de  tempos  em  tempos  com  essa  
finalidade  ou  para  realizar  pesquisas  ou  grupos  de  
discussão;;  

•   notificá-lo  acerca  de  alterações  em  nossos  serviços;;  
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Grupo     Quais  dados  coletamos  de  você?   Como  usamos  suas  informações  

Registro  
pessoalmente  nas  
unidades  da  
Village  

Informações  que  você  fornece  ao  se  cadastrar  em  
nossa  Associação,  incluindo  detalhes  de  cargo,  
nome,  contato  e,  em  alguns  casos,  o  idioma  
preferencial.  A  fim  de  preencher  com  sucesso  um  
formulário  de  cadastro,  você  também  deve  nos  
autorizar  a  entrar  em  contato  com  você  por  e-mail,  
por  correio  e  por  outros  meios  de  contato  que  você  
optar  por  nos  fornecer  
  

•   entender  suas  necessidades  e  lhe  fornecer  os  serviços  
solicitados;;  

•   fornecer  a  você  informações  sobre  eventos,  ofertas  
especiais,  promoções  e  outros  assuntos  relevantes  para  o  
Chic  Outlet  Shopping®,  a  Las  Rozas  Village  e  as  demais  
villages  associadas  do  Chic  Outlet  Shopping®  ou  pontos  
de  venda  a  varejo  com  presença  em  quaisquer  villages  
que  você  nos  solicitar  ou  que  considerarmos  ser  de  seu  
interesse  (incluindo  serviços  de  e-mail  via  host);;  

•   compartilhar  suas  informações  com  nossos  parceiros  de  
marketing  cuidadosamente  selecionados  para  informá-lo  
acerca  de  mercadorias,  serviços,  promoções,  ofertas  e  
próximos  eventos  que  considerarmos  ser  de  seu  
interesse;;  

•   para  pesquisa  e  análise  e  para  podermos  entrar  em  
contato  com  você  de  tempos  em  tempos  com  essa  
finalidade  ou  para  realizar  pesquisas  ou  grupos  de  
discussão;;  

•   notificá-lo  acerca  de  alterações  em  nossos  serviços;;  

Respondendo  
nossos  e-mails  

Quaisquer  informações  alteradas  que  você  
fornece  ao  responder  a  nossos  e-mails,  incluindo  
detalhes  de  cargo,  nome,  contato,  suas  alterações  
de  contato  e,  em  alguns  casos,  o  idioma  
preferencial  

Garantimos  que  as  informações  que  armazenamos  sobre  
você  são  mantidas  precisas  e  atualizadas  

Estudos/  
Pesquisas  
  

Podemos  solicitar  que  você  participe  de  pesquisas  
ou  grupos  de  pesquisa/discussão  e  que  
complemente  as  informações  que  você  fornece  

•   Com  sua  autorização,  esses  dados  serão  utilizados  para  
medir  nossos  produtos  e  serviços  para  aprimoramento  
contínuo.  Os  dados  também  podem  ser  compartilhados  
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por  meio  desses  itens,  incluindo  suas  preferências  
e  informações  de  perfil  

com  nossos  parceiros  de  marketing  cuidadosamente  
selecionados  para  fins  de  análise  de  dados  e  de  
aprimorar  nossas  mercadorias,  serviços,  promoções,  
ofertas  e  próximos  eventos  que  considerarmos  ser  de  seu  
interesse  

Uso  de  unidades  
de  Wi-Fi  público  

Informações  que  você  fornece  ao  se  cadastrar  
para  utilizar  este  serviço,  incluindo  seus  detalhes  
de  cargo,  nome  e  contato.  Se  desejar  se  cadastrar  
para  receber  atualizações  relacionadas  com  
ofertas,  promoções  e  eventos  nas  Chic  Outlet  
Shopping®  Villages,  você  também  deve  nos  
autorizar  a  entrar  em  contato  com  você  por  e-mail,  
correio  e  outros  meios  de  contato  que  você  optar  
por  nos  fornecer  

Fornecimento  da  unidade  de  Wi-Fi  público;;  além  disso,  se  
você  se  cadastrar  ou  se  já  tiver  se  cadastrado,  entenderemos  
que  você  usou  a  unidade  de  Wi-Fi  público  com  a  finalidade  
de  melhor  entender  os  serviços  que  lhe  fornecemos.  
  
E  com  sua  autorização:  

•   entender  suas  necessidades  e  lhe  fornecer  os  serviços  
solicitados;;  

•   fornecer  a  você  informações  sobre  eventos,  ofertas  
especiais,  promoções  e  outros  assuntos  relevantes  para  
o  Chic  Outlet  Shopping®,  a  Las  Rozas  Village  e  as  
demais  villages  associadas  do  Chic  Outlet  Shopping®  ou  
pontos  de  venda  a  varejo  com  presença  em  quaisquer  
villages  que  você  nos  solicitar  ou  que  considerarmos  ser  
de  seu  interesse  (incluindo  serviços  de  e-mail  via  host);;  

•   compartilhar  suas  informações  com  nossos  parceiros  de  
marketing  cuidadosamente  selecionados  para  informá-lo  
acerca  de  mercadorias,  serviços,  promoções,  ofertas  e  
próximos  eventos  que  considerarmos  ser  de  seu  
interesse;;  

•   para  pesquisa  e  análise  e  para  podermos  entrar  em  
contato  com  você  de  tempos  em  tempos  com  essa  
finalidade  ou  para  realizar  pesquisas  ou  grupos  de  

http://www.lasrozasvillage.com/en/footer/legal/marketing-partners
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Grupo     Quais  dados  coletamos  de  você?   Como  usamos  suas  informações  

discussão;;  

notificá-lo  acerca  de  alterações  em  nossos  serviços;;  

Suas  visitas  a  
nosso  website  

Detalhes  de  suas  visitas  a  nosso  website,  
incluindo  dados  de  tráfego,  weblogs  e  outros  
dados  de  comunicação  e  os  recursos  que  você  
acessa  

Se  você  se  cadastrar  ou  já  estiver  cadastrado,  entenderemos  
que  você  visitou  nosso  website  e  os  detalhes  relacionados  
com  essa  visita  específica  com  a  finalidade  de  melhor  
entender  os  serviços  que  lhe  fornecemos  

Grupo     Quais  dados  coletamos  de  você?   •   Como  usamos  suas  informações  

Carreiras  (envio  
de  CVs)  
  

Informações  que  você  fornece  ao  enviar  seu  CV,  
incluindo  cargo,  nome,  detalhes  de  contato,  data  
de  nascimento,  posições  desejadas,  tipo  de  
trabalho,  habilidades,  experiência,  nacionalidade,  
departamentos  preferenciais,  disponibilidade  e  
onde  você  conheceu  a  empresa  

Em  relação  às  informações  fornecidas  por  você  para  
oportunidades  de  recrutamento,  processamento  de  suas  
informações  para  uma  vaga  de  emprego  para  as  marcas  no  
Chic  Outlet  Shopping®,  Las  Rozas  Village  e  outras  villages  
associadas  do  Chic  Outlet  Shopping®,  as  informações  
fornecidas  ao  enviar  seu  CV  somente  serão  utilizadas  para  
fins  de  recrutamento  

  
  




