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CONSENTIMENTO PARENTAL para a utilização do serviço MY 

FAMILY por crianças menores de 13 anos 

 

O serviço My Family não solicita informação acerca da idade dos seus utilizadores. Porém, na medida em 

que o serviço é dirigido às famílias a Vodafone reconhece que o mesmo poderá ser usado por crianças 

menores de 13 anos. Por outro lado, a utilização do serviço, nomeadamente de algumas das suas 

funcionalidades determinará necessariamente o tratamento de dados pessoais dos seus utilizadores, 

incluindo dados de localização. O serviço My Family permite, por exemplo, aos pais saber (mediante o 

envio de notificações) quando os seus filhos saem ou entram em casa, desde que a funcionalidade check 

in/check out esteja ativada e tenha sido permitido o tratamento de dados de localização nas Definições 

do respetivo smartphone.  

Em concreto, ao utilizar o Serviço My Family poderão ser tratados os seguintes dados pessoais: 

i) Dados de identificação para registo e criação de conta: tais como nome do grupo, nome de 

cada membro, morada, número de pessoas que constituem a família registada, número de 

telefone, fotografia do grupo; 

ii) Dados de identificação do serviço de televisão Número de identificador da sua set-top-box; 

morada de instalação do seu serviço de televisão; 

iii) Poderemos ter acesso à lista de contactos (do equipamento) do membro com perfil de 

administrador para permitir o envio de convite a outros membros para integrar a família ou 

para promoção de outro membro a Administrador;  

iv) Poderemos aceder à camara do telemóvel para o processo de associação à TV Box (captura 

de imagem do código) e/ou quando quiser tirar uma fotografia para ser partilhada na App 

(por exemplo a sua foto de perfil de utilizador); 

v) Dados de Autenticação: número de telemóvel e pin de confirmação;  

vi) Dados de localização:  

- Funcionalidade Check in/ check out:  

a. Morada de Casa: para poder aceder a esta funcionalidade é essencial que o 

Administrador do Grupo associe a sua TV Box à App do seu smartphone, na medida em 

que a morada a definir deverá coincidir com a morada de instalação do serviço de TV da 

Vodafone em causa. Para a associação da TV Box ao serviço a Vodafone terá de partilhar 

com a App a morada de instalação do serviço Tv que esteja associado sendo para tal 

solicitada a sua autorização. A identificação da localização mais exata da casa poderá ser 

ajustada num raio de 100 metros (configurável pelo utilizador) a partir do ponto 

central/morada de instalação do serviço TV ficando assim definido o perímetro casa para 

o envio de notificações para os restantes membros, sempre que um dos equipamentos 

dos utilizadores da família, que tenha permitido expressamente a partilha de dados de 

localização com a App (veja como pode ativar/desativar esta funcionalidade infra em 

“Que opções tenho”) entrar ou sair desse raio de ação, sendo ainda registada a hora de 

entrada e saída de cada membro. Aviso: nalguns casos, por razões relacionadas com o 

sistema operativo do seu smartphone, a deteção da passagem desta zona de fronteira 

pode não ocorrer não sendo enviadas notificações. 

b. Geolocalização: recolhemos dados da sua localização (GPS ou Wi FI) para permitir o envio 

de notificações aos restantes membros da família, sempre que sair ou entrar em casa. 

Funcionalidade de partilha de localização atual 
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Tratamos dados da sua localização (GPS ou Wi FI)  se desejar partilhar a sua localização atual 

com os restantes membros da família.  

vii) Feed de atividade, o que inclui informações quanto a alterações ao calendário, às listas de 

compras, mensagens, fotografias e vídeos partilhados pelos utilizadores. Por favor note que 

as mensagens e as fotografias e vídeos eventualmente partilhados no Grupo são apenas 

conservados no âmbito do Feed de atividade (veja “Por quanto tempo guardamos a sua 

informação”), não sendo guardados nos sistemas da Vodafone nem em quaisquer álbuns ou 

outros diretórios disponibilizados pelo Serviço para além dos prazos de conservação da 

referida informação constante Feed de Atividade. 

viii) Eventos de Calendário. Exclusivamente, na Aplicação do Serviço na TV caso insira um evento 

com identificação da localização do mesmo, o serviço irá informar qual o tempo estimado 

para chegar ao destino selecionado a partir da Morada de Casa. 

ix) Itens das Listas de compras 

x) Funcionalidade de controlo parental através do smart router: relativamente aos 

equipamentos registados no router (por wi fi ou por cabo) é tratada informação como MAC 

Address e o nome atribuído ao equipamento pelo fabricante ou pelo utilizador (quando 

existe). 

Tal como acontece com os restantes membros do Grupo, as respetivas informações pessoais, incluindo as 

informações e conteúdos disponíveis no Feed de Atividade e os dados de registo bem como a localização 

(sempre que esta informação seja recolhida em função das funcionalidades que esteja a ser usadas) será 

partilhada com os restantes membros do Grupo. 

Consulte as Condições de Utilização em https://www.vodafone.pt/info/termos-condicoes/my-family.html 

e Suplemento de Privacidade do serviço My Family em https://www.vodafone.pt/info/termos-

condicoes/my-family.html#privacidade  

Este tratamento deverá autorizado pelos pais ou tutor da criança menor de !3 anos pelo que, caso aplicável, 

deverá imprimir, preencher e enviar este formulário para a Vodafone conferindo-nos assim a sua expressa 

autorização para proceder ao tratamento de dados pessoais da criança no decurso da sua utilização do 

Serviço, o qual apenas poderá ser acedido através convite enviado pelo Administrador do Grupo.  

Mediante confirmação dos elementos e informações que nos fornecer, a criança poderá usar o serviço My 

Family enquanto membro do Grupo/família.  

 

Por favor imprima, preencha e, conjuntamente com a cópia do cartão de cidadão da criança e do responsável 

parental envie este formulário por email ou correio para: 

Email: 

Morada: 

Serviço My Family 

Nota: caso não pretenda juntar copia do cartão de cidadão poderá prosseguir este processo 

mediante apresentação destes documentos numa loja Vodafone. 

Identificação da Criança menor de 13 anos 

Nome completo: 

Número de Telemóvel 

 



 

C2 General 

Identificação do pai/ mãe / tutor 

Nome completo: 

Número de Telemóvel usado enquanto Administrador do Grupo: 

Endereço de email: 

 

Li e concordo com as Condiçoes de Utilização e Suplemento de Privacidade do Serviço My Family 

disponível em https://www.vodafone.pt/info/termos-condicoes/my-family.html 

 

Enquanto Pai/Mãe/ Tutor de ______________________________ autorizo e compreendo que estou a 

permitir que a minha criança aceda e utilize o serviço My Family o que, de acordo com as 

funcionalidades, em cada momento utilizadas, poderá implicar o tratamento de dados pessoais (incluindo 

dados de localização) e a partilha dos mesmos com os restantes membros do Grupo/Familia. 

Compreendo ainda que poderei revogar o meu consentimento a qualquer momento podendo igualmente 

solicitar quaisquer esclarecimentos, nomeadamente sobre a informação que é tratada no âmbito do 

Serviço enviando um email para privacidade@vodafone.com 

Garanto, sob minha responsabilidade que a informação que fornecer é verdadeira, precisa e atualizada.  

 Os dados aqui recolhidos são de preenchimento obrigatório destinando-se exclusivamente à gestão do 

seu pedido e são conservados pela Vodafone enquanto o Serviço se mantiver ativo e até aos primeiros 6 

meses do ano em que criança completa 14 anos 

 

 

 

Assinatura do pai / mãe/ tutor conforme documento de identificação (cartão de cidadão/ BI) 

 

 

Data: 

 


