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INFORMAÇÕES SOBRE O 

O Banco Best (BEST), enquanto Instituição de Crédito, Intermediário Financeiro e Mediador de Seguros, recolhe e 
trata os seus dados pessoais que sejam estritamente necessários para cumprir obrigações legais e regulamentares, 
para celebrar contratos consigo e para os executar, para lhe prestar um serviço de qualidade e o mais 
personalizado possível e para realizar necessidades e interes
gestão interna e, por exemplo, para a prevenção de fraude.

O BEST não trata dados pessoais que não sejam necessários para as finalidades legítimas que prossegue. 
prestação dos serviços e na oferta de pro
categorias de dados pessoais, incluindo
(iv) Dados governamentais; (v) Dados de identificação digital; (vi) Dados de 
atividade profissional; (viii) Dados relativos ao património 
Dados de registo de voz; (xi) Dados de registo de imagem e (xii) Dados biométricos.

O BEST também trata dados pessoais criados a partir da análise da sua utilização dos nossos produtos e serviços, 
das suas transações e preferências, nomeadamente o seu perfil de Cliente. Adicionalmente, o BEST utiliza os seus 
dados pessoais para definir o seu perfil para as final
crédito (e.g. credit scoring); (ii) Prevenção e monitorização de dificuldades financeiras e para cumprir com 
obrigações em matéria de combate ao branqueamento de capitais, financiamento do terr
criminalidade financeira; (iii) Identificação do perfil de investidor para venda de produtos de investimento 
adequados às suas necessidades e (iv) para personalizar as ofertas de produtos e serviços que lhe dirige, se assim o 
consentir. 

O BEST poderá definir as finalidades e os meios de tratamento dos dados pessoais em conjunto com entidades 
terceiras, atuando em corresponsabilidade com as mesmas (
Nesses casos, o titular dos dados terá o direito de conhecer os termos essenciais da relação estabelecida no que 
respeita ao tratamento de dados pessoais. Sem prejuízo da informação espec
comunicada poderá sempre solicitar mais informações ao BEST através 
abaixo: 

• Contacto on-line através da área de mensagens disponível no site www.bancobest.pt;

• Linha de Apoio ao Cliente através do 707 246 707 (nos

• Carta endereçada ao BEST -
1250 - 161 Lisboa, Portugal; 

• Dirigindo-se a qualquer uma das 

O BEST apenas trata os seus dados pessoais nas seguintes situações:

• para execução de um contrato celebrado consigo ou para a realização de diligências pré
seu pedido. Tal sucederá, por exemplo, nos seguintes casos: (i) Avaliação de risco par
concessão de crédito; (ii) Gestão da relação contratual/comercial; (iii) Prevenção e combate à fraude e 
(iv) Acompanhamento e recuperação de crédito. 

• para o cumprimento de obrigações legais a que o BEST
necessidade de proceder ao tratamento dos seus dados pessoais, tais como: (i) Cumprimento de 
obrigações de retenção, pagamento ou declaração para efeitos fiscais; (ii) Cumprimento de obrigações 
legais relativas ao reporte ou respostas a autoridades
matéria de prevenção e combate à criminalidade financeira; (iv) Cumprimento de obrigações legais ou 
regulamentares relativas à atividade bancária e financeira; (v) Segurança e proteção de dados pessoais; 
(vi) Segurança física e videovigilância e (vii) Prevenção e combate à fraude.

• para satisfação de interesses legítimos do BEST
crédito; (ii) Controlo e acompanhamento de desempenho operacional; (iii) Gestão de
contencioso; (iv) Marketing e comunicação de produtos e serviços financeiros; (v) Melhoria e 
monitorização da qualidade de serviço e (vi) Cessão da posição contratual.

• quando tenha dado o seu consentimento prévio e expresso
produtos e serviços adequados ao perfil do Cliente; (ii) Apresentação de produtos e serviços disponíveis a 
não clientes, (iii) Promoção de produtos e serviços não financeiros de empresas do Grupo 
empresas parceiras e (iv) Formalização de produtos e serviços online com utilização de imagem e voz.

Informações sobre o Tratamento dos seus Dados Pessoais - Resumo 

NFORMAÇÕES SOBRE O TRATAMENTO DOS SEUS DADOS PESSOAIS

O Banco Best (BEST), enquanto Instituição de Crédito, Intermediário Financeiro e Mediador de Seguros, recolhe e 
pessoais que sejam estritamente necessários para cumprir obrigações legais e regulamentares, 

para celebrar contratos consigo e para os executar, para lhe prestar um serviço de qualidade e o mais 
personalizado possível e para realizar necessidades e interesses próprios relacionados com a sua organização e 
gestão interna e, por exemplo, para a prevenção de fraude. 

O BEST não trata dados pessoais que não sejam necessários para as finalidades legítimas que prossegue. 
prestação dos serviços e na oferta de produtos, o BEST procede ou poderá proceder ao tratamento de várias 

ndo: (i) Dados demográficos; (ii) Dados contratuais; (iii) Dados de contacto; 
(iv) Dados governamentais; (v) Dados de identificação digital; (vi) Dados de atividade pessoal; (vii) Dados de 
atividade profissional; (viii) Dados relativos ao património e movimentos financeiros; (ix) Dados familiar
Dados de registo de voz; (xi) Dados de registo de imagem e (xii) Dados biométricos. 

s pessoais criados a partir da análise da sua utilização dos nossos produtos e serviços, 
das suas transações e preferências, nomeadamente o seu perfil de Cliente. Adicionalmente, o BEST utiliza os seus 
dados pessoais para definir o seu perfil para as finalidades de: (i) Avaliação de risco para efeitos de concessão de 

); (ii) Prevenção e monitorização de dificuldades financeiras e para cumprir com 
obrigações em matéria de combate ao branqueamento de capitais, financiamento do terr
criminalidade financeira; (iii) Identificação do perfil de investidor para venda de produtos de investimento 
adequados às suas necessidades e (iv) para personalizar as ofertas de produtos e serviços que lhe dirige, se assim o 

ST poderá definir as finalidades e os meios de tratamento dos dados pessoais em conjunto com entidades 
responsabilidade com as mesmas (e.g. parcerias comerciais, mediação de seguros). 

Nesses casos, o titular dos dados terá o direito de conhecer os termos essenciais da relação estabelecida no que 
respeita ao tratamento de dados pessoais. Sem prejuízo da informação específica que lhe possa vir 
comunicada poderá sempre solicitar mais informações ao BEST através de qualquer dos 

através da área de mensagens disponível no site www.bancobest.pt;

através do 707 246 707 (nos dias úteis, das 8h às 22h);
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se a qualquer uma das instalações do Banco abertas ao público, no horário de atendimento.

O BEST apenas trata os seus dados pessoais nas seguintes situações: 

para execução de um contrato celebrado consigo ou para a realização de diligências pré
. Tal sucederá, por exemplo, nos seguintes casos: (i) Avaliação de risco par

concessão de crédito; (ii) Gestão da relação contratual/comercial; (iii) Prevenção e combate à fraude e 
(iv) Acompanhamento e recuperação de crédito.  

para o cumprimento de obrigações legais a que o BEST está sujeito, cujo cumprimento pode imp
necessidade de proceder ao tratamento dos seus dados pessoais, tais como: (i) Cumprimento de 
obrigações de retenção, pagamento ou declaração para efeitos fiscais; (ii) Cumprimento de obrigações 
legais relativas ao reporte ou respostas a autoridades públicas; (iii) Cumprimento de procedimentos em 
matéria de prevenção e combate à criminalidade financeira; (iv) Cumprimento de obrigações legais ou 
regulamentares relativas à atividade bancária e financeira; (v) Segurança e proteção de dados pessoais; 

) Segurança física e videovigilância e (vii) Prevenção e combate à fraude. 

para satisfação de interesses legítimos do BEST, o que inclui: (i) Acompanhamento e recuperação de 
crédito; (ii) Controlo e acompanhamento de desempenho operacional; (iii) Gestão de
contencioso; (iv) Marketing e comunicação de produtos e serviços financeiros; (v) Melhoria e 
monitorização da qualidade de serviço e (vi) Cessão da posição contratual. 

quando tenha dado o seu consentimento prévio e expresso nos seguintes caso
produtos e serviços adequados ao perfil do Cliente; (ii) Apresentação de produtos e serviços disponíveis a 
não clientes, (iii) Promoção de produtos e serviços não financeiros de empresas do Grupo 

ormalização de produtos e serviços online com utilização de imagem e voz.
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ESSOAIS  

O Banco Best (BEST), enquanto Instituição de Crédito, Intermediário Financeiro e Mediador de Seguros, recolhe e 
pessoais que sejam estritamente necessários para cumprir obrigações legais e regulamentares, 

para celebrar contratos consigo e para os executar, para lhe prestar um serviço de qualidade e o mais 
ses próprios relacionados com a sua organização e 

O BEST não trata dados pessoais que não sejam necessários para as finalidades legítimas que prossegue. Na 
dutos, o BEST procede ou poderá proceder ao tratamento de várias 

: (i) Dados demográficos; (ii) Dados contratuais; (iii) Dados de contacto; 
atividade pessoal; (vii) Dados de 

movimentos financeiros; (ix) Dados familiares; (x) 

s pessoais criados a partir da análise da sua utilização dos nossos produtos e serviços, 
das suas transações e preferências, nomeadamente o seu perfil de Cliente. Adicionalmente, o BEST utiliza os seus 

idades de: (i) Avaliação de risco para efeitos de concessão de 
); (ii) Prevenção e monitorização de dificuldades financeiras e para cumprir com 

obrigações em matéria de combate ao branqueamento de capitais, financiamento do terrorismo e outra 
criminalidade financeira; (iii) Identificação do perfil de investidor para venda de produtos de investimento 
adequados às suas necessidades e (iv) para personalizar as ofertas de produtos e serviços que lhe dirige, se assim o 

ST poderá definir as finalidades e os meios de tratamento dos dados pessoais em conjunto com entidades 
parcerias comerciais, mediação de seguros). 

Nesses casos, o titular dos dados terá o direito de conhecer os termos essenciais da relação estabelecida no que 
fica que lhe possa vir a ser 

de qualquer dos canais de comunicação 

através da área de mensagens disponível no site www.bancobest.pt; 

dias úteis, das 8h às 22h); 
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abertas ao público, no horário de atendimento. 

para execução de um contrato celebrado consigo ou para a realização de diligências pré-contratuais a 
. Tal sucederá, por exemplo, nos seguintes casos: (i) Avaliação de risco para efeitos de 

concessão de crédito; (ii) Gestão da relação contratual/comercial; (iii) Prevenção e combate à fraude e 

está sujeito, cujo cumprimento pode implicar a 
necessidade de proceder ao tratamento dos seus dados pessoais, tais como: (i) Cumprimento de 
obrigações de retenção, pagamento ou declaração para efeitos fiscais; (ii) Cumprimento de obrigações 

públicas; (iii) Cumprimento de procedimentos em 
matéria de prevenção e combate à criminalidade financeira; (iv) Cumprimento de obrigações legais ou 
regulamentares relativas à atividade bancária e financeira; (v) Segurança e proteção de dados pessoais; 

, o que inclui: (i) Acompanhamento e recuperação de 
crédito; (ii) Controlo e acompanhamento de desempenho operacional; (iii) Gestão de processos em 
contencioso; (iv) Marketing e comunicação de produtos e serviços financeiros; (v) Melhoria e 

os seguintes casos: (i) Promoção de 
produtos e serviços adequados ao perfil do Cliente; (ii) Apresentação de produtos e serviços disponíveis a 
não clientes, (iii) Promoção de produtos e serviços não financeiros de empresas do Grupo Novo Banco ou 

ormalização de produtos e serviços online com utilização de imagem e voz. 
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O BEST apenas comunicará os seus dados pessoais às seguintes categorias de destinatários
pertencentes ao Grupo Novo Banco; (ii) Prestadores de serviços que pres
IT, serviços de envio de comunicações comerciais ou contratuais, intermediários de crédito e promotores 
bancários; (iii) Organizações dentro e fora da União Europeia 
exemplo, a execução de operações de pag
seguradoras do ramo vida, seguradoras do ramo não vida, sociedades gestoras de fundos mobiliários, sociedades 
gestoras de fundos imobiliários e socied
Autoridades Tributárias, o Banco de Portugal, o Banco Central Europeu, a Comissão de Mercado de Valores 
Mobiliários ou Tribunais Judiciais ou Administrativos. O BEST pode ter de transfe
para fora da União Europeia, designadamente no caso de transferências bancárias ordenadas por si, mas fá
sempre respeitando as regras legais aplicáveis.

O BEST apenas conserva e trata os seus dados pessoais para os f
que se revele necessário ou obrigatório para o cumprimento desses fins, aplicando critérios de retenção da 
informação apropriados a cada tratamento e em linha com as obrigações legais e regulamentares aplicáve

No que respeita ao tratamento dos seus dados pessoais, goza dos seguintes direitos
obter confirmação sobre se os seus dados pessoais são tratados pelo BEST, podendo aceder aos seus dados 
pessoais, entre outras informações; (ii) 
(dados pessoais objetivos fornecidos por si) estão incompletos ou incorretos, pode requerer a sua retificação ou 
que os mesmos sejam completados; (iii) 
regulamentares a que o BEST está sujeito, o que poderá limitar o exercício deste direito, terá o direito de solicitar 
o apagamento dos seus dados pessoais 
de ser necessários para a finalidade que motivou a sua recolha ou tratamento; (iv) 
tratamento: a limitação do tratamento permite ao titular solicitar ao responsável 
determinados casos, restrinja o acesso
de portabilidade: se aplicável, poderá solicitar ao BEST a entrega, num formato estruturado, de uso corrente e de 
leitura automática, dos dados pessoais por si fornecid
dados a outro responsável pelo tratamento, desde que tal seja tecnicamente possível; (vi) 
tem o direito de se opor ao tratamento dos seus dados pessoais a qualquer momento, po
com a sua situação particular; (vii) 
automatizadas: o BEST poderá em determinadas situações tomar decisões que o afetem com base em processos 
exclusivamente automatizados (e.g., crédito online). De qualquer modo, relativamente a qualquer tratamento de 
dados que assente em processos automatizados, designadamente os tratamentos que envolvam realizar 
perfilagem, o BEST assegura-lhe que terá o direito de obter intervenção 
contestar a decisão tomada; (viii) Direito a retirar o seu consentimento:
dados seja feito com base no seu consentimento, poderá retirar o consentimento a qualquer momento e (ix) 
Direito de apresentar reclamações junto da autoridade de controlo:
reclamação relativamente a matérias relacionadas com o tratamento dos seus dados pessoais poderá fazê
da Comissão Nacional de Proteção de Dados autor
informações, aceda a www.cnpd.pt. 
referidos. 

Sempre que tiver alguma dúvida acerca do tratamento que o BEST faz dos seus dados, ou das informações que lhe 
foram prestadas, pode contactar o BEST, nos canais de comunicação 
processo, o BEST nomeou um Encarreg
conformidade dos tratamentos de dados feitos pelo BEST com todas as regras e 
questões relacionadas com o tratamento dos seus dados pessoais, ou com o exercí
também contactar o Encarregado da Proteção de Dados, através do
indicados. 

As informações constantes deste documento são um sumário da informação que temos ao seu dispor sobre o 
tratamento dos seus dados pessoais e poderão ter que ser alvo de alteração ao longo do tempo. Por isso, 
aconselhamos que consulte o site www.
para que possa estar sempre ao corrente do tratamento q
informações relacionadas com a privacidade e proteção de dados pessoais, 
www.bancobest.pt. 

No âmbito da sua atividade o BEST trata igualmente os seus dados pessoais por conta
responsáveis pelos respetivos tratamentos. Nesses casos, sem prejuízo de poder solicitar diretamente mais 
informações ao BEST através dos canais já referidos
ser-lhe-á prestada pelos respetivos responsáveis.

Informações sobre o Tratamento dos seus Dados Pessoais - Resumo 

O BEST apenas comunicará os seus dados pessoais às seguintes categorias de destinatários
; (ii) Prestadores de serviços que prestem serviços ao BEST 

IT, serviços de envio de comunicações comerciais ou contratuais, intermediários de crédito e promotores 
bancários; (iii) Organizações dentro e fora da União Europeia – e.g., outras instituições financeiras para, por
exemplo, a execução de operações de pagamento ou autoridades reguladoras não sedeadas na União Europeia, 
seguradoras do ramo vida, seguradoras do ramo não vida, sociedades gestoras de fundos mobiliários, sociedades 
gestoras de fundos imobiliários e sociedades gestoras de fundos de pensões; (iv) Autoridades públicas, como as 
Autoridades Tributárias, o Banco de Portugal, o Banco Central Europeu, a Comissão de Mercado de Valores 
Mobiliários ou Tribunais Judiciais ou Administrativos. O BEST pode ter de transferir alguns dos seus dados pessoais 
para fora da União Europeia, designadamente no caso de transferências bancárias ordenadas por si, mas fá
sempre respeitando as regras legais aplicáveis. 

O BEST apenas conserva e trata os seus dados pessoais para os fins acima indicados durante o período de tempo 
que se revele necessário ou obrigatório para o cumprimento desses fins, aplicando critérios de retenção da 
informação apropriados a cada tratamento e em linha com as obrigações legais e regulamentares aplicáve

No que respeita ao tratamento dos seus dados pessoais, goza dos seguintes direitos: (i) 
obter confirmação sobre se os seus dados pessoais são tratados pelo BEST, podendo aceder aos seus dados 

(ii) Direito de retificação: sempre que considerar que os seus dados pessoais 
(dados pessoais objetivos fornecidos por si) estão incompletos ou incorretos, pode requerer a sua retificação ou 
que os mesmos sejam completados; (iii) Direito ao apagamento: sem prejuízo das inúmeras obrigações legais e 
regulamentares a que o BEST está sujeito, o que poderá limitar o exercício deste direito, terá o direito de solicitar 
o apagamento dos seus dados pessoais em determinadas situações, por exemplo, quando os dad
de ser necessários para a finalidade que motivou a sua recolha ou tratamento; (iv) 

: a limitação do tratamento permite ao titular solicitar ao responsável pelo tratamento 
inja o acesso a dados pessoais ou que suspenda as atividades de tratamento; (v) 

poderá solicitar ao BEST a entrega, num formato estruturado, de uso corrente e de 
leitura automática, dos dados pessoais por si fornecidos. Tem ainda o direito de pedir que o BEST transmita esses 
dados a outro responsável pelo tratamento, desde que tal seja tecnicamente possível; (vi) 
tem o direito de se opor ao tratamento dos seus dados pessoais a qualquer momento, po
com a sua situação particular; (vii) Direito de não ficar sujeito a decisões individuais exclusivamente 

: o BEST poderá em determinadas situações tomar decisões que o afetem com base em processos 
, crédito online). De qualquer modo, relativamente a qualquer tratamento de 

dados que assente em processos automatizados, designadamente os tratamentos que envolvam realizar 
lhe que terá o direito de obter intervenção humana, manifestar o seu ponto de vista e 

Direito a retirar o seu consentimento: nos casos em que o tratamento dos 
dados seja feito com base no seu consentimento, poderá retirar o consentimento a qualquer momento e (ix) 

ireito de apresentar reclamações junto da autoridade de controlo: caso pretenda apresentar alguma 
reclamação relativamente a matérias relacionadas com o tratamento dos seus dados pessoais poderá fazê
da Comissão Nacional de Proteção de Dados autoridade de controlo competente em Portugal. Para mais 

 Pode exercer os seus direitos através dos canais

Sempre que tiver alguma dúvida acerca do tratamento que o BEST faz dos seus dados, ou das informações que lhe 
foram prestadas, pode contactar o BEST, nos canais de comunicação anteriormente referidos
processo, o BEST nomeou um Encarregado da Proteção de Dados, a quem caberá, nomeadamente, controlar a 
conformidade dos tratamentos de dados feitos pelo BEST com todas as regras e legislação
questões relacionadas com o tratamento dos seus dados pessoais, ou com o exercício dos seus direitos, pode 
também contactar o Encarregado da Proteção de Dados, através dos canais de comunicação anteriormente 

As informações constantes deste documento são um sumário da informação que temos ao seu dispor sobre o 
s seus dados pessoais e poderão ter que ser alvo de alteração ao longo do tempo. Por isso, 

aconselhamos que consulte o site www.bancobest.pt, onde estas informações estarão a todo o tempo atualizadas, 
para que possa estar sempre ao corrente do tratamento que é feito dos seus dados. Pode aceder a outras 
informações relacionadas com a privacidade e proteção de dados pessoais, disponíveis para consulta

No âmbito da sua atividade o BEST trata igualmente os seus dados pessoais por conta de outras entidades que são 
responsáveis pelos respetivos tratamentos. Nesses casos, sem prejuízo de poder solicitar diretamente mais 

és dos canais já referidos, a informação relativa a esses tratamentos de dados pessoais 
á prestada pelos respetivos responsáveis. 
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O BEST apenas comunicará os seus dados pessoais às seguintes categorias de destinatários: (i) Outras entidades 
tem serviços ao BEST – e.g., serviços de 

IT, serviços de envio de comunicações comerciais ou contratuais, intermediários de crédito e promotores 
, outras instituições financeiras para, por 

s não sedeadas na União Europeia, 
seguradoras do ramo vida, seguradoras do ramo não vida, sociedades gestoras de fundos mobiliários, sociedades 

ades gestoras de fundos de pensões; (iv) Autoridades públicas, como as 
Autoridades Tributárias, o Banco de Portugal, o Banco Central Europeu, a Comissão de Mercado de Valores 

rir alguns dos seus dados pessoais 
para fora da União Europeia, designadamente no caso de transferências bancárias ordenadas por si, mas fá-lo-á 

ins acima indicados durante o período de tempo 
que se revele necessário ou obrigatório para o cumprimento desses fins, aplicando critérios de retenção da 
informação apropriados a cada tratamento e em linha com as obrigações legais e regulamentares aplicáveis.  

: (i) Direito de acesso: pode 
obter confirmação sobre se os seus dados pessoais são tratados pelo BEST, podendo aceder aos seus dados 

: sempre que considerar que os seus dados pessoais 
(dados pessoais objetivos fornecidos por si) estão incompletos ou incorretos, pode requerer a sua retificação ou 

: sem prejuízo das inúmeras obrigações legais e 
regulamentares a que o BEST está sujeito, o que poderá limitar o exercício deste direito, terá o direito de solicitar 

quando os dados pessoais deixem 
de ser necessários para a finalidade que motivou a sua recolha ou tratamento; (iv) Direito à limitação do 

pelo tratamento que, em 
a as atividades de tratamento; (v) Direito 

poderá solicitar ao BEST a entrega, num formato estruturado, de uso corrente e de 
os. Tem ainda o direito de pedir que o BEST transmita esses 

dados a outro responsável pelo tratamento, desde que tal seja tecnicamente possível; (vi) Direito de oposição: 
tem o direito de se opor ao tratamento dos seus dados pessoais a qualquer momento, por motivos relacionados 

Direito de não ficar sujeito a decisões individuais exclusivamente 
: o BEST poderá em determinadas situações tomar decisões que o afetem com base em processos 

, crédito online). De qualquer modo, relativamente a qualquer tratamento de 
dados que assente em processos automatizados, designadamente os tratamentos que envolvam realizar 

humana, manifestar o seu ponto de vista e 
nos casos em que o tratamento dos 

dados seja feito com base no seu consentimento, poderá retirar o consentimento a qualquer momento e (ix) 
caso pretenda apresentar alguma 

reclamação relativamente a matérias relacionadas com o tratamento dos seus dados pessoais poderá fazê-lo junto 
idade de controlo competente em Portugal. Para mais 

Pode exercer os seus direitos através dos canais de comunicação acima 

Sempre que tiver alguma dúvida acerca do tratamento que o BEST faz dos seus dados, ou das informações que lhe 
anteriormente referidos. Para auxiliar neste 

ado da Proteção de Dados, a quem caberá, nomeadamente, controlar a 
legislação aplicável. Em caso de 

cio dos seus direitos, pode 
canais de comunicação anteriormente 

As informações constantes deste documento são um sumário da informação que temos ao seu dispor sobre o 
s seus dados pessoais e poderão ter que ser alvo de alteração ao longo do tempo. Por isso, 

.pt, onde estas informações estarão a todo o tempo atualizadas, 
ue é feito dos seus dados. Pode aceder a outras 

disponíveis para consulta no site 

de outras entidades que são 
responsáveis pelos respetivos tratamentos. Nesses casos, sem prejuízo de poder solicitar diretamente mais 

, a informação relativa a esses tratamentos de dados pessoais 


