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Regulamento do Programa de Recompensas da Vodafone  - 

Termos e Condições e Suplemento de Privacidade Aplicáveis 

1. Introdução 

 

1.1. Este Regulamento estabelece os termos e condições aplicáveis ao Programa de 

Recompensas da Vodafone, designado por Vodafone Happy, bem como as regras de 

elegibilidade e de participação neste Programa. 

 

1.2. O Programa Vodafone Happy é uma iniciativa da Vodafone Portugal – Comunicações 

Pessoais, S.A. (“Vodafone”), com sede na Avenida D. João II, 36, 8º Piso, 1998-017 

Lisboa, inscrita na CRCL, sob o número único de matrícula e de pessoa coletiva 

502544180, com o capital social de € 91.068.253,00, e conta a participação de 

inúmeros parceiros que se associaram a este programa com o objetivo de 

diversificar e enriquecer os prémios que irão ser atribuídos aos clientes da 

Vodafone. 

 

1.3.  O Programa Happy tem por objetivo reconhecer e valorizar os Clientes da 

Vodafone, elegíveis para o efeito e assenta na possibilidade dos seus aderentes 

acederem e beneficiarem de inúmeras vantagens que incluem informação sobre 

novos produtos e serviços, novas parcerias que desenvolvemos, descontos, 

vouchers em diversas lojas, promoções e campanhas exclusivas. Os produtos e 

serviços abrangidos pelo Programa incluem não só produtos e serviços 

comercializados pela Vodafone e/ou da marca Vodafone, mas também de empresas 

associadas ou em relação de domínio ou de grupo com a Vodafone e de outras 

empresas nossas parceiras dos mais variados sectores de atividades, tais como 

restauração, lazer, moda,  desporto, saúde, produtos financeiros, entre muitos 

outros, os quais consideramos poderem ser do seu interesse. 

 

1.4. Para serem elegíveis para usufruir das condições deste programa, os clientes Vodafone 

devem ter idade superior a 13 anos. Se tiver idade inferior a 13 anos abstenha-se de 

participar no Programa. Se for menor de 16 anos e quiser participar no Programa 

consulte os seus pais ou titulares da responsabilidade parental. Serão elegíveis os 

clientes com tarifário consumo (móvel, fixo e convergente, excluindo os IOT), clientes 

Empresários em Nome Individual com tarifários da oferta pública (móvel, fixo e 

convergente, excluindo os IOT) e os utilizadores de serviços empresariais de voz móvel 

da oferta pública subscritos por Pessoas Coletivas (excluem-se Clientes com tarifários à 

medida). No caso dos utilizadores de serviços empresariais subscritos por Pessoas 

Coletivas, a adesão ao programa Happy é feita, única e exclusivamente, a título individual 

e numa ótica de utilização pessoal, sendo só nessa qualidade que podem usufruir dos 

benefícios e ofertas deste Programa.  

 

1.5. Para poder participar neste Programa o cliente deve:  

 

(i) Possuir um smartphone com sistema operativo Android 5 ou superior e iOS 10.3 ou 

superior) e instalar a app  MyVodafone; 

(ii) Registar-se no programa Vodafone Happy, através da app MyVodafone. Para o 

efeito, o Cliente deverá ter concedido permissões para o tratamento dos seus 

dados de conta e faturação, rede e tráfego e localização na nossa rede, de modo 



 

 

C2 General 

a que possamos ajustar  as ofertas que lhe vamos apresentar da Vodafone, dos 

nossos Parceiros e das empresas do Grupo Vodafone ao seu perfil de utilização 

dos nossos serviços, bem como aceitar os respetivos termos e condições. Note 

que ao autorizar o tratamento destes dados, irá também receber 

recomendações personalizadas relativas a produtos e serviços da Vodafone e 

destas entidades divulgadas na App My Vodafone e nos canais habituais de 

contacto; 

(iii) Fornecer alguma informação relativa a preferências e interesses sendo que o 

fornecimento destas informações não é obrigatório para a conclusão do 

registo ou aceder aos benefícios do Happy. O seu fornecimento poderá facilitar 

a personalização de ofertas do programa aos seus gostos (posteriormente, 

poderá editar ou completar os interesses partilhados na área de cliente do 

programa Vodafone Happy);  

(iv) Ter o seu serviço Vodafone ativo e sem valores por regularizar. 

 

1.6. O acesso ao Programa Vodafone Happy pressupõe o conhecimento e a aceitação dos 

presentes Termos e Condições e Suplemento de Privacidade e a sua utilização será tida, 

para todos os efeitos legais, como uma expressa e integral aceitação destes Termos e 

Condições. 

1.7. Se não concorda com estes Termos e Condições e Suplemento de Privacidade ou com 

os Termos e Condições e Política de Privacidade da Vodafone, por favor não participe 

no Programa. 

 

2. Mecânica do Programa e Ofertas disponíveis  

2.1. Todas as semanas a Vodafone reserva uma oferta para os seus clientes. Esta oferta é 

escolhida com base nas preferências e interesses indicados no momento da adesão do 

programa, caso as tenha partilhado, a sua utilização dos serviços da Vodafone (i.e. serviço 

através do qual aderiu ao Happy), o histórico das ofertas atribuídas na Vodafone e a avaliação 

efetuada pelo Cliente a essas ofertas. Estes critérios baseiam-se em factos concretos e 

objetivos e não são aleatórios. 

2.2. Cada cliente recebe uma oferta – Oferta Vodafone ou de Parceiros - de acordo com o perfil 

de Cliente, com a utilização que faz dos produtos e serviços Vodafone ou com o registo de 

preferências que indicou no momento da adesão ao programa. Estas preferências e 

interesses podem ser por si alteradas (editadas ou completadas) a qualquer momento na sua 

página de perfil. As recompensas a atribuir semanalmente aos clientes são pré-determinadas 

para cada Cliente tendo em conta o seu perfil de utilização ou o seu registo de preferências, 

não dependendo, em momento algum, do fator sorte ou de qualquer outro critério aleatório 

de atribuição de recompensas. As ofertas poderão ser Ofertas Vodafone (como dados 

móveis, minutos, SMS ou subscrições de serviços de streaming) ou Ofertas de Parceiros 

(vouchers de desconto na aquisição de produtos e serviços dos Parceiros da Vodafone). 

2.3. As ofertas que serão atribuídas aos clientes, no âmbito deste programa, serão as seguintes: 

2.3.1. Oferta de dados - 500MB, 3GB, 5GB, 10GB 

Esta oferta é válida para utilização durante 7 ou 30 dias após ativação, para comunicações 

em território nacional.  Será enviado um SMS de confirmação quando a oferta estiver ativa.  
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2.3.2. Oferta de minutos ou SMS - 500, 1000 e 5000 minutos/SMS 

Esta oferta é válida apenas para clientes com tarifários pré-pagos para utilização durante 7 

dias após ativação, para comunicações em território nacional. Não estão incluídas 

videochamadas, comunicações internacionais, em roaming fora da UE, chamadas/SMS para 

números de valor acrescentado, para o Apoio ao Cliente e o valor por cada dia de utilização 

dos Vodafone Easy. Será enviado um SMS de confirmação quando a oferta estiver ativa.  

Após esgotar a sua oferta de comunicações Vodafone serão aplicadas as condições do seu 

tarifário.  

2.3.4. Promoção Serviço HBO (6 meses gratuito) 

Promoção dos primeiros 6 meses gratuitos do Serviço HBO, para ativações que sejam 

efetuadas durante o período comunicado na respetiva oferta, através do link que será 

enviado por SMS. Esta Promoção destina-se unicamente a novos subscritores do serviço HBO 

através da Vodafone que ainda não tenham usufruído de um período de utilização gratuita 

deste serviço. Aos clientes já elegíveis para ofertas do Serviço HBO não lhes será apresentada 

esta oferta,  

Os termos e condições e suplemento de privacidade do acesso ao serviço HBO na Vodafone 

podem ser consultados, a qualquer momento, no site da Vodafone (www.vodafone.pt).  

2.3.5. Promoção Amazon Prime Vídeo (6 meses gratuito) 

Promoção dos primeiros 6 meses gratuitos do Serviço Amazon Prime Vídeo, para ativações 

que sejam efetuadas durante o período comunicado na respetiva oferta, através do link que 

será enviado por SMS. Esta Promoção destina-se unicamente a novos subscritores do serviço 

Amazon Prime Vídeo através da Vodafone que ainda não tenham usufruído de um período 

de utilização gratuita deste serviço. Aos clientes já elegíveis para ofertas do Serviço Amazon 

Prime Vídeo não lhes será apresentada esta oferta.  

Os termos e condições e suplemento de privacidade do acesso ao serviço Amazon Prime 

Vídeo na Vodafone podem ser consultados, a qualquer momento, no site da Vodafone 

(www.vodafone.pt).  

2.3.6. Promoção de streaming de música TIDAL (3 meses gratuito) 

Promoção dos primeiros 3 meses gratuitos do Tidal para ativações que sejam efetuadas 

durante o período comunicado na respetiva oferta através do link que será enviado por SMS. 

Esta Promoção destina-se unicamente a novos subscritores do serviço Tidal através da 

Vodafone que ainda não tenham usufruído de um período de utilização gratuita deste 

serviço. Aos clientes já elegíveis para ofertas do Serviço Tidal não lhes será apresentada esta 

oferta,  

Os termos e condições e suplemento de privacidade do acesso ao serviço Tidal na Vodafone 

podem ser consultados, a qualquer momento, no site da Vodafone (www.vodafone.pt).  

2.3.7. Promoções de parceiros com quem a Vodafone tenha acordos no âmbito do Programa 

Vodafone Happy. 

Poderão ser oferecidas aos Clientes vouchers de desconto na aquisição de produtos e 

serviços dos Parceiros da Vodafone.  As condições dos vouchers de desconto serão definidas 

pelos Parceiros, a cada momento, sendo as percentagens de desconto e prazos de utilização 

variáveis consoante cada caso. Verifique por favor as condições de atribuição de cada 

voucher na app My Vodafone. 
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As ofertas variam todas as semanas e podem ser ofertas físicas ou descontos em compras 

nos parceiros. 

Depois de receber a sua oferta não poderá alterá-la ou trocá-la por outra oferta. 

Estas ofertas não podem ser convertidas em dinheiro e estão limitadas ao stock existente. 

Consulte em cada caso as condições especificas de cada oferta, as quais em caso de 

contradição se se sobrepõem aos termos definidos neste Regulamento. 

 

2.3.8. Oferta de Prémios Físicos 

Adicionalmente, de acordo com várias variáveis de cada cliente Vodafone (por exemplo, há 

quantos anos está na Vodafone, qual o seu tarifário e pacote, entre outras), iremos 

surpreender os clientes com prémios físicos. Estes prémios podem ir de smartphones topo 

de gama, colunas como a JBL GO3, Torradeiras da SMEG, bicicletas elétricas e muito mais! 

 

3. Responsabilidades e Obrigações do Cliente 

3.1. Ao utilizar este Programa o Cliente compromete-se a observar todas as disposições 

legais e condições de utilização, nomeadamente: 

• A não praticar ou fomentar a prática de atos ilícitos ou ofensivos dos bons costumes; 

• A não usar o Programa para qualquer fim comercial ou público; 

• A não usar o Programa para qualquer fim ilícito;  

• A não disponibilizar informações falsas ou enganosas; 

• A não utilizar, direta ou indiretamente, o nome, logótipo ou marca da Vodafone, sem a 

autorização prévia e por escrito da Vodafone; 

• A não eliminar, copiar, danificar, editar, modificar ou de qualquer forma utilizar de 

forma ilícita ou não autorizada quaisquer marcas, bem como a não remover qualquer 

aviso de propriedade intelectual e/ou industrial ou aviso de direitos de propriedade; 

• A não efetuar qualquer utilização que seja contrária à legislação portuguesa e/ou 

europeia e/ou que viole os direitos de terceiros incluindo a legislação em vigor aplicável 

no âmbito da propriedade intelectual e industrial, dados pessoais, privacidade, entre 

outros; 

• A não efetuar qualquer utilização que atente contra as medidas de segurança e intrusão 

que possa levar à corrupção ou perda de dados; 

• A não utilizar cracks, números de série de programas ou qualquer outro conteúdo que 

viole os direitos de propriedade industrial e intelectual de terceiros; 

• A não obter e/ou utilizar dados pessoais sem o seu consentimento prévio e expresso do 

respetivo titular dos dados ou em violação do Regulamento (UE) 2016/679 do 

Parlamento Europeu e do Conselho, de 27 de abril de 2016, relativo à proteção das 

pessoas singulares no que diz respeito ao tratamento de dados pessoais e à livre 

circulação desses dados e demais legislações aplicáveis em matéria de dados pessoais;  
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• Aceita manter confidenciais e em local seguro quaisquer palavras-chave ou outros 

dispositivos de acesso fornecidos no âmbito do Programa, de forma a impedir qualquer 

utilização não autorizada do mesmo. 

3.2. O Cliente será, para todos os efeitos o único responsável: 

• pela sua conduta, bem como de qualquer utilizador, relacionada com o Programa; 

• por qualquer violação dos presentes Termos e Condições; 

• pelo acesso/utilização do Programa por parte de terceiros, através da utilização de 

palavras-chave, quaisquer códigos de autorização ou códigos secretos de identificação 

de acesso do Cliente, devido a comportamento voluntário ou involuntário deste; e 

• pela adoção de medidas prudentes e adequadas à salvaguarda dos dados ou à proteção 

contra uma eventual perda dos mesmos. 

3.3. O Cliente não pode transmitir qualquer direito de acesso ou utilização da 

Plataforma/App do Programa a terceiro, sem autorização expressa da Vodafone. 

 

4. Responsabilidades da Vodafone e Exclusões 

4.1. A responsabilidade da Vodafone é limitada à disponibilização da app e do Programa 

e seu correto funcionamento. A Vodafone não é responsável pelas falhas, cortes de 

linha, má configuração do material e dos equipamentos, entre outros, que não 

estejam sob o seu controlo direto ou que a Vodafone não forneceu. 

4.2. A Vodafone não se responsabiliza por qualquer deterioração ou mau 

funcionamento da app e/ou do Programa devido a fatores alheios à Vodafone. 

4.3. A Vodafone exclui expressamente qualquer responsabilidade por quaisquer danos, 

bugs, ficheiros ou vírus que possam infetar o computador ou telemóvel do Cliente, 

ou outros bens, no âmbito deste Programa. 

4.4. A Vodafone não será responsável perante o Cliente por qualquer incumprimento 

dos presentes Termos e Condições e Suplemento de Privacidade, resultante de 

quaisquer circunstâncias que não seja possível conjeturar ou que não seja razoável 

esperar que a Vodafone controle. 

 

5. Alteração, atualização das condições do programa e cancelamento 

Poderemos fazer alterações que adicionem ou retirem qualquer uma das características 

principais do Programa Happy, bem como alterar ou introduzir novos termos ao presente 

acordo, caso em que informaremos o Cliente de forma clara e compreensível com uma 

antecedência de 30 (trinta) dias e mediante suporte duradouro.  

Nos termos do parágrafo anterior, o Cliente aceita e reconhece que a Vodafone poderá 

cancelar ou modificar o conteúdo e a forma como desenvolve o Programa Happy, não 

podendo, por tal facto, ser a Vodafone responsabilizada por quaisquer prejuízos que tais 

alterações causem ao Cliente.  
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No caso de serem introduzidas alterações que afetem negativamente o seu acesso ou 

utilização do Programa Happy ou da App My Vodafone será dada ao Cliente a possibilidade 

de cancelar a sua participação no Programa, conforme melhor descrito supra.  

Algumas das novas características e funcionalidades poderão ser apresentados através de 

opções de compra e ofertas especiais (“Add-ons”).  

Se alterarmos as condições comerciais do Programa Happy ou se começarmos a cobrar um 

preço pela subscrição do Programa, dar-lhe-emos conhecimento com antecedência de pelo 

menos 30 dias. Caso não concorde com estas alterações, o Cliente poderá cancelar o 

Programa, conforme melhor descrito infra. 

Ao continuar a utilizar o Programa está a concordar com as alterações que tenham sido 

notificadas ao abrigo dos parágrafos anteriores. 

A Vodafone reserva-se o direito de cancelar o programa a qualquer momento, mediante 

comunicação prévia ao Cliente em www.vodafone.pt . 

O Cliente também poderá, ainda, cancelar, a qualquer momento, a sua participação no 

Programa através do menu Definições da App>Cancelar Programa Happy. Se cancelar irá 

continuar a receber recomendações e ofertas personalizadas - apenas não serão relativas ao 

programa Happy. Se não pretender receber recomendações e ofertas personalizadas, pode 

retirar as suas permissões para o tratamento dos seus dados para estas finalidades no menu 

Definições da App, no Portal de Privacidade (Portal de Privacidade » Gestão de Permissões » 

Ofertas Vodafone e Parceiros), ou contactando a Vodafone para esse efeito através do 

serviço de Apoio a Clientes: 911 691 200 (taxação à tarifa rede móvel Vodafone, conforme 

o seu tarifário) ou 16 912 (serviço de atendimento automático gratuito, atendimento 

personalizado com taxação à tarifa rede Vodafone, conforme o seu tarifário, fora dos 

minutos incluídos, até um máximo de €0,95, IVA incluído. Outras redes: €0,5095 por 

minuto) (Clientes particulares) ou para o 16914 (Clientes empresariais, tarifa aplicável). 

6. Foro e litígio 

Os presentes Termos e Condições e Suplemento de Privacidade regem-se pela lei 

portuguesa. Para resolução de qualquer questão emergente da violação ou 

interpretação dos presentes Termos e Condições é competente o Tribunal Cível da 

Comarca de Lisboa. Pode submeter a resolução do litígio junto dos Tribunais da sua 

residência ou do local onde celebrou os presentes Termos e Condições. 

Para a resolução dos conflitos de consumo resultantes da prestação do serviço pela 

Vodafone, é competente o Tribunal Arbitral de um Centro de Arbitragem de Conflitos 

de Consumo a que a Vodafone tenha aderido, nos termos dos respetivos regulamentos, 

sem prejuízo do recurso aos Tribunais Judiciais, nos termos da Lei. Atualmente, a 

Vodafone tem adesão plena aos seguintes centros: Centro de Arbitragem de Conflitos 

de Consumo de Lisboa (http://www.centroarbitragemlisboa.pt/), Centro de Arbitragem 

de Conflitos de Consumo do Vale do Ave (http://www.triave.pt/), Centro de Informação, 

Mediação e Arbitragem de Consumo de Braga (http://www.ciab.pt/pt/), Centro 

Nacional de Informação e Arbitragem de Conflitos de Consumo 

(http://www.arbitragemdeconsumo.org/), Centro de Arbitragem de Conflitos de 

Consumo do Distrito de Coimbra (http://www.centrodearbitragemdecoimbra.com), 

Centro de Informação, Mediação e Arbitragem de Conflitos de Consumo do Algarve 

http://www.vodafone.pt/
https://www.vodafone.pt/portalprivacidade.html
http://www.centroarbitragemlisboa.pt/
http://www.triave.pt/
http://www.ciab.pt/pt/
http://www.arbitragemdeconsumo.org/
http://www.centrodearbitragemdecoimbra.com/
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(http://www.consumoalgarve.pt) e Centro de Informação de Consumo e Arbitragem do 

Porto (http://www.cicap.pt). 

Para conhecer os contactos destas entidades consulte http://www.consumidor.pt/ 

 

 

 

Suplemento de Privacidade do Programa Happy 

Neste Suplemento de Privacidade definimos como a sua informação é utilizada no 

âmbito do Programa Happy. Para conhecer a nossa Declaração de Privacidade integral 

aplicável a todos os nossos produtos e serviços, o que inclui o presente Programa 

consulte https://www.vodafone.pt/info/termos-condicoes/privacidade.html. 

1. Que informação recolhemos e como a usamos 

A Vodafone apenas trata os dados pessoais necessários para lhe prestar o Programa 

Happy o qual foi concebido para lhe permitir aceder às melhores ofertas da Vodafone, 

dos seus parceiros e das empresas do Grupo Vodafone (“Ofertas Vodafone e 

Parceiros”), da forma mais personalizada possível exigindo-se o tratamento de alguns 

dados pessoais para conseguir adequar o mais possível os benefícios, ofertas e 

promoções que sejam apresentados ao seu perfil, interesses e preferências. O 

tratamento de dados a realizar é essencial para que nos seja possível prestar o Programa 

tal como se encontra definido neste Regulamento e para que possa beneficiar, enquanto 

Aderente, de todas as vantagens e benefícios do Programa. Caso não pretenda que os 

seus dados sejam tratados pela Vodafone não use este Programa.  

Note que a Vodafone não recolhe ou trata categorias especiais de dados pessoais, isto 

é, dados relativos à sua origem racial ou étnica, à sua saúde, à sua vida ou orientação 

sexual, às suas convicções religiosas, filosóficas ou opiniões políticas, ou dados genéticos 

ou biométricos. 

Assim, para poder usufruir do Programa e ter acesso a todas as ofertas relativas a 

produtos e serviços da Vodafone, dos seus parceiros e das empresas do Grupo 

Vodafone, adequadas aos seus interesses e perfil de utilização dos seus serviços, iremos 

tratar as seguintes categorias de dados:   

1.1.  Dados de Conta e Faturação 

Iremos tratar os dados de identificação que forneceu para a celebração do seu contrato 

ou nas suas interações com os nossos pontos de venda e Serviços de Apoio a Clientes. 

Iremos, igualmente, tratar a informação relativa aos serviços e produtos que 

subscreveu, informação sobre os seus tarifários e faturas, tais como valores, 

carregamentos, informação relativas a adesão a programas de descontos, campanhas e 

passatempos, mensagens comerciais que lhe enviamos, respostas a inquéritos de 

satisfação e reclamações que apresentou, ou quaisquer outros registos relativos à sua 

interação com os serviços da Vodafone nos diversos canais incluindo no TOBi, bem como 

outras informações que recolhemos junto de terceiros, publicamente disponível ou que 

aceitou previamente que fosse comunicada.  

http://www.consumoalgarve.pt/
http://www.cicap.pt/
http://www.consumidor.pt/
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1.2.  Dados de Rede e Tráfego 

Iremos utilizar informação da rede da Vodafone gerada pela utilização que faz dos seus 

serviços de comunicações o que inclui: informação do consumo de dados, da utilização 

dos serviços de voz e de mensagens (data e hora, duração, frequência e destinos) das 

aplicações que mais utiliza e nomes de domínio dos serviços/aplicações utilizados na 

internet (por exemplo: redes sociais, música, vídeo, etc.), e informação relativa ao 

equipamento utilizado nas suas comunicações (IMEI).  

1.3.  Dados de Localização na nossa Rede 

Recolhemos, ainda, dados de localização das estações base da rede da Vodafone (Cell 

ID) onde se liga. Note que esta informação é menos precisa quanto à identificação 

geográfica da sua localização face à informação recolhida do equipamento com base em 

GPS. 

1.4.  Dados recolhidos no processo de Adesão ao Programa, incluindo Preferências e interesses 

ou no preenchimento de formulários para entrega de prémios físicos 

No processo de adesão ao Programa iremos pedir-lhe que forneça mais alguns dados 

adicionais para que nos seja possível conhecê-lo melhor com o objetivo de apresentar 

as melhores ofertas e mais relevantes para si. O preenchimento destes dados não é 

obrigatório assentando, assim a Vodafone, no seu consentimento, enquanto 

fundamento de legitimidade para o tratamento destes dados, sempre que os forneça à 

Vodafone. Poderemos solicitar informação relativa às suas preferências e interesses. 

Estes dados podem ser alterados ou eliminados por si a qualquer momento na área de 

cliente do Programa. Assim, uma vez que o tratamento destes dados assenta no 

consentimento é garantido ao Cliente a possibilidade de retirar o mesmo a qualquer 

momento o que não invalida o tratamento já realizado até à data. Com a finalidade de 

proceder à entrega de prémios físicos poderemos ainda recolher alguns dados pessoais, 

através de formulário para o efeito, tal como a morada de entrega ou outros.   

1.5. Dados gerados pela utilização do Programa 

Tratamos, ainda, informação relativa à sua utilização do Programa, nomeadamente no 

que respeita o histórico das ofertas atribuídas na Vodafone e a avaliação efetuada pelo 

Cliente a essas ofertas. 

2. Como utilizamos a sua informação e com que fundamentos  

O Programa Happy assenta na possibilidade dos seus Aderentes acederem e 

beneficiarem de inúmeras vantagens que incluem informação sobre novos produtos e 

serviços, novas parcerias que desenvolvemos, descontos, vouchers em diversas lojas, 

promoções e campanhas exclusivas. Os produtos e serviços abrangidos pelo Programa 

incluem não só produtos e serviços comercializados pela Vodafone e/ou da marca 

Vodafone, mas também de empresas associadas ou em relação de domínio ou de grupo 

com a Vodafone e de outras empresas nossas parceiras dos mais variados sectores de 

atividades, tais como restauração, lazer, moda, desporto, saúde, produtos financeiros, 

entre muitos outros, os quais consideramos poderem ser do seu interesse.  
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As ofertas a apresentar no Programa assentam na inferência dos seus interesses e 

preferências com base na análise da informação relativa à sua utilização do serviço que 

contratou com a Vodafone e que serviu de base à adesão ao Programa conforme melhor 

descritos supra, mas também nos dados que nos possa ter fornecido no processo de 

adesão ao Programa 

Tratamos, assim, os seus dados para a seguintes finalidades: 

- Gestão e prestação das diversas funcionalidades do Programa 

- Criação e atribuição dos benefícios e vantagens do Programa 

- Análise da informação pessoal (o que inclui a analise de dados de utilização do serviço 

Vodafone através do qual aderiu ao Happy) para desenvolvimento e apresentação das 

ofertas personalizadas e mais adequadas aos seus interesses 

- Envio de comunicações através da App My Vodafone e restantes canais de contacto  

- Introdução de melhorias, novas iniciativas e parceiros ao Programa Happy para 

diversificação ou alargamento dos seus benefícios   

- Prevenção de Fraude e Segurança na utilização do Programa  

- Avaliação da qualidade dos serviços prestados 

- A realização de inquéritos e estudos de mercado, com o objetivo de melhorar as nossas 

propostas no âmbito do Programa Happy. 

Quanto aos fundamentos jurídicos para o tratamento dos seus dados pessoais: a 

Vodafone tratará os seus dados para a celebração e execução do seu contrato de adesão 

ao Programa Happy e para dar seguimento aos seus pedidos no âmbito deste Programa. 

A sua informação pode, ainda, ser tratada com base num interesse legítimo do negócio 

da Vodafone, por exemplo quando os seus dados são tratados para prevenção de fraude 

e deteção de fraude ou para a melhoria dos serviços prestados no âmbito do programa; 

ou, ainda, para cumprimento de uma obrigação legal a que a Vodafone esteja adstrita. 

O tratamento dos seus dados pode, ainda, ser justificado no seu consentimento sempre 

que o tratamento não possa ser alicerçado noutros fundamentos legais, nomeadamente 

quanto aos dados que nos fornecer relativos a interesses e preferências, entre outros. 

Com quem partilhamos a sua informação  

A Vodafone não partilha os seus dados pessoais com os nossos parceiros, sendo a 

exclusivamente a Vodafone quem trata os seus dados para a prestação dos serviços do 

Programa e quem apresenta e/ou envia quaisquer informações relativas às ofertas e 

benefícios do Programa.  

Se subscrever vouchers ou outro tipo de promoções e descontos em lojas/marcas 

parceiras será o próprio cliente que apresenta os mesmos junto dos parceiros para 

receber a oferta ou benefício, não sendo a Vodafone a transmitir qualquer informação 

pessoal do cliente aos referidos parceiros ou empresas do Grupo Vodafone. 

 

Subcontratação do tratamento de dados 
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Vodafone reserva-se ao direito de recorrer a subcontratantes para efeitos de 

tratamento total ou parcial dos dados pessoais recolhidos e gerados ao abrigo deste 

contrato. Estas entidades, incluindo outras empresas do Grupo Vodafone, ficam 

obrigadas nos termos dos contratos celebrados, a guardar sigilo e a garantir a segurança 

relativamente aos dados dos Clientes da Vodafone a que, para o efeito, tenham acesso, 

não devendo utilizar esses dados para quaisquer outros fins, nem relacioná-los com 

outros dados que possuam.  

Também poderemos ter de divulgar as suas informações no cumprimento da nossa 

obrigação legal de resposta aos pedidos das autoridades competentes (por exemplo: 

tribunais, órgãos de polícia criminal e entidades reguladoras), ou para, no interesse 

legítimo da Vodafone, apresentar ações ou queixas em defesa dos nossos direitos ou 

para proteger os nossos Clientes. Os seus dados pessoais só serão disponibilizados 

quando acreditarmos, de boa-fé, que somos obrigados a fazê-lo segundo a lei, e após 

uma avaliação exaustiva de todos os requisitos legais. 

 

Por quanto tempo conservamos os seus dados 

Os dados pessoais serão conservados pelo tempo estritamente necessário à prestação 

do serviço e cumprimento das suas funcionalidades. Os dados fornecidos no registo são 

mantidos até que o Programa seja cancelado, nomeadamente por iniciativa do Cliente.  

A análise da informação relativa à sua utilização do serviço que contratou com a 

Vodafone e que serviu de base à adesão ao Programa para fins de personalização das 

ofertas, benefícios e promoções apresentadas no Programa é limitada a um período 

máximo de 2 anos de histórico. 

A Vodafone poderá reter relatórios estatísticos e de informação anónima e agregada 

relativos à informação tratada no âmbito do Programa por períodos mais longos, porém 

estes relatórios não o identificam pelo que não serão usados de forma a que tenha 

qualquer impacto na sua privacidade. 

 

Como protegemos a sua informação 

A Vodafone implementou medidas de segurança técnicas e organizacionais adequadas, 

conforme exigido por lei e pelos standards da indústria para proteger os teus dados 

pessoais contra o acesso, uso e divulgação não autorizados.  

Apenas recorremos a subcontratantes que garantam o mesmo nível de segurança da 

informação que espera da Vodafone. Nas situações em que os dados dos Clientes sejam 

transferidos ou alojados junto de Subcontratantes, os níveis de segurança e proteção 

não serão inferiores aos prestados pela Vodafone. 

Os seus direitos 

Nos termos da legislação aplicável, é garantido ao Cliente o direito de acesso aos dados 

que lhe digam diretamente respeito, podendo também solicitar a portabilidade dos 

mesmos, a sua correção, aditamento, eliminação ou limitação do tratamento. Para o 

efeito, o Cliente pode contactar a Vodafone Portugal, Comunicações Pessoais, S.A., 
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Avenida D. João II, n.º 36, Parque das Nações, 1998-017 Lisboa. No que respeita ao 

direito de acesso e de portabilidade também poderá preencher o seu pedido no 

formulário online disponível no Portal de Privacidade (Portal Privacidade » Declaração 

de Privacidade » Os Seus Direitos) fazendo menção ao tratamento de dados no âmbito 

do Programa Happy.  

O Cliente tem o direito de se opor, a qualquer momento, por motivos relacionados com 

a sua situação particular, ao tratamento dos dados pessoais que lhe digam respeito, 

quando os mesmos estejam a ser tratados com base no interesse legítimo da Vodafone 

e desde que a Vodafone não apresente razões imperiosas e legítimas para esse 

tratamento que prevaleçam sobre os interesses, direitos e liberdades do Cliente, ou para 

efeitos de declaração, exercício ou defesa de um direito num processo judicial. 

Caso pretenda que a Vodafone deixe de tratar os seus dados pode cancelar a adesão ao 

Programa Happy a todo o tempo, nomeadamente através do menu “Definições” da App 

My Vodafone ou contactando a Vodafone para esse efeito através do serviço de Apoio 

a Clientes: 911 691 200 (taxação à tarifa rede móvel Vodafone, conforme o seu tarifário) 

ou 16 912 (serviço de atendimento automático gratuito, atendimento personalizado 

com taxação à tarifa rede Vodafone, conforme o seu tarifário, fora dos minutos 

incluídos, até um máximo de €0,95, IVA incluído. Outras redes: €0,5095 por minuto) 

(Clientes particulares) ou para o 16914 (clientes empresariais, tarifa aplicável). 

Por favor, note que ao cancelar o Programa irá continuar a receber recomendações e 

ofertas personalizadas - apenas não serão relativas ao programa Happy. Se não 

pretender receber recomendações e ofertas personalizadas, pode retirar as suas 

permissões para o tratamento dos seus dados para estas finalidades no menu de 

Definições da App My Vodafone ou no Portal de Privacidade (Portal de Privacidade » 

Gestão de Permissões » Ofertas Vodafone e Parceiros) ou através do serviço de Apoio a 

Clientes. 

Se pretender contactar-nos para ter informação sobre os seus direitos ou apresentar 

queixa sobre o modo como usamos as suas informações, deve contactar a nossa equipa 

de Serviço de Apoio a Clientes ou enviar-nos um email para privacidade@vodafone.com. 

Poderá, em qualquer caso, contactar a CNPD – Comissão Nacional de Proteção de Dados 

cujos detalhes de contacto podem ser consultados em www.cnpd.pt  

Quem presta o serviço  

Os serviços são prestados pela Vodafone Portugal – Comunicações Pessoais, S.A. com 

sede na Avenida D. João II, 36, Parque das Nações Lisboa e com o número de 

identificação de pessoa coletiva 502544180 a qual atua como Responsável pelo 

Tratamento dos seus dados. 

Para quaisquer questões relativas ao tratamento de dados pessoais ligue para o Serviço 

de Apoio a Clientes 16 912 (clientes consumo; tarifa aplicável) ou para o 16914 (clientes 

empresariais; tarifa aplicável) podendo, ainda, ser dirigidas à Vodafone para a morada 

indicada supra. Se tiver perguntas sobre a nossa política de privacidade também pode 

enviar-nos um email, para o nosso Encarregado da Proteção de Dados, através do 

endereço privacidade@vodafone.com 

 

https://privacidade.vodafone.pt/gdpr/index.html#topics_privacy_you
https://privacidade.vodafone.pt/gdpr/index.html#topics_privacy_you
mailto:privacidade@vodafone.com
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