
INFORMAÇÂO SOBRE O TRATAMENTO DOS SEUS DADOS PESSOAIS 
 

A Yammi é uma marca propriedade da MODELO CONTINENTE HIPERMERCADOS, S.A. 
(doravante MCH). Antes de concluir o seu registo no site online, a MCH gostaria de lhe 
dar algumas informações importantes, em relação ao tratamento dos seus dados 
pessoais. 
 
Tópicos: 
Que informação recolhemos? 
Como vamos usar a informação? 
Por quanto tempo são conservados os seus dados pessoais? 
Quais são os direitos de acesso e correção dos seus dados pessoais? 
Política de privacidade 
Como nos contactar 
 
 
Que informação recolhemos? 
No momento da criação e registo da sua conta online no website da Yammi, a MCH irá 
solicitar-lhe os seguintes dados pessoais para que possa utilizar o site para conhecer, 
consultar ou sugerir receitas: nome, email, contacto telefónico, modelo da máquina 
Yammi, local onde comprou a máquina Yammi, categorias alimentares preferidas, dietas e 
ingredientes que prefere não utilizar.  
 
Como vamos usar a informação? 
Os seus dados são recolhidos para poder usufruir de uma navegação personalizada no 
nosso site (nomeadamente filtrando receitas que estão de acordo com as preferências 
indicadas e adequadas para o seu modelo de máquina, ou de acordo com a temperatura 
do dia no distrito em que se encontra).   
Se consentir no envio de comunicações de marketing, a MCH poderá enviar-lhe 
comunicações informativas, newsletters, através de SMS ou e-mail. A qualquer momento, 
poderá cancelar a sua subscrição, , mediante envio de e-mail a solicitar o cancelamento 
para dadospessoais@sonaemc.com ou através do contacto telefónico 707 10 66 66. 
 
Apenas terão acesso aos seus dados pessoais, entidades cuja colaboração seja 
indispensável à prestação do(s) serviço(s) que subscreve, como entidades 
subcontratadas, como é o caso de agências de meios e plataformas de envio de 
comunicações, ou prestadores de serviços de IT.  
 
Por quanto tempo são conservados os seus dados pessoais? 
A MCH eliminará os seus dados pessoais, de forma imediata, logo que proceda ao 
cancelamento da sua conta. 
A MCH irá proceder, igualmente, à eliminação dos seus dados pessoais, caso não aceda 
à sua conta online durante 12 (doze) meses consecutivos. 
 
Quais são os seus direitos enquanto titular de Dados Pessoais? 
Como titular de dados pessoais, poderá exercer, a qualquer altura, os seguintes direitos: 
direito de acesso, direito de retificação, direito de apagamento, direito de limitação do 
tratamento, direito de portabilidade e direito de oposição ao tratamento, mediante envio de 
e-mail para dadospessoais@sonaemc.com. ou através do contacto telefónico 707 10 66 
66.  
 



 
A MCH assegura as melhores práticas no domínio da segurança e proteção dos seus 
dados pessoais. 
 
Para mais esclarecimentos, poderá consultar a nossa Política de Privacidade em Política 
de Privacidade. 
 
Como nos contactar 
Caso tenha alguma questão sobre a nossa Politica de Privacidade ou sobre os seus 
dados pessoais, contacte-nos: 
- através de email: dadospessoais@sonaemc.com 
- através do contacto telefónico: 707 10 66 66  
 
 


