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BENEFEET 

PRIVACY POLICY  

Art. 13 of EU Regulation 2016/679 General Data Protection Regulation 

Dear Customer, we are committed to protecting your personal data in accordance with EU Regulation 2016/679 (the “Regulation”).  

We provide below all the information you need to understand how we process your data and for what purposes. However if you have 

further questions about we protect your privacy, please send an e-mail to privacy@geox.com and we will reply as soon as possible.  

Who Processes Your Personal Data?  

Geox S.p.A. (“Geox”), Data Controller, with registered office at Via Feltrina Centro n. 16, Biadene di Montebelluna (TV), Italy, is 

the company that collect and process your personal data, pursuant to the Regulation. 

 

Why Do We Process Your Data?  

Geox may use personal data and any data related to your purchases: 

 to enable your registration in the benefeet loyalty programme – operating on the www.geox.com website and at the participating 

retail outlets (the list of which can be consulted on www.geox.com or in the information material) - which will allow you access 

to the rewards, discounts, promotions and initiatives described in the benefeet Rules. 

Without these data we will not be able to execute the loyalty contract you entered into by joining benefeet. 

Moreover, only if you have provided your consent, Geox may use your data for: 

 marketing Purposes: updating you (through the Newsletter, by e-mail, phone, instant messages, posts, messages or 

communication of initiatives on social networks, etc.) on our products, services (e.g., how to buy the products, home delivery, 

etc.) or initiatives (e.g., competitions), sending you advertising and promotional material, including personalised material 

(if you have provided your specific consent). 

 analysing Your preferences: analysing your data (and that of any of your children if provided), your interests and purchasing 

preferences, and improving our business offering. 

 market research: seeking your participation in market research to determine your degree of satisfaction with our products and 

services. 

You can always freely withdraw your consent and if you do not wish to provide it, you can still join benefeet, but the services 

we offer you will be restricted. 

Your consent may be withdrawn by writing to privacy@geox.com or simply by accessing your personal area on the www.geox.com 

website, benefeet section. 

Please note that in the event of withdrawal of consent for the sending of updates, advertising/promotional communications or market 

research, you will no longer receive any type of communication, in any form. If you wish, you may withdraw your consent solely for 

the receipt of communications by electronic means (eg. e-mail, text messages, telephone calls, instant messages), while continuing to 

receive marketing communications only by mail or telephone contact with an operator, where provided. 

 

Are All the Requested Data Necessary?  
All data marked “mandatory” are necessary to enable you to join benefeet and guarantee your access to member-only promotions.  

On the other hand, if you do not provide the data marked “optional”, you can still register with benefeet, but we will not be able to 

update you on our products, services or initiatives, send you promotional material, analyse your interests and preferences, send you 

personalised communications or contact you to carry out market research.  

 

How Do We Process Your Data?  

Your data will be processed primarily electronically. If you give us your consent, Geox may analyse your information (such as 

purchase data), in order to understand your tastes and your preferences (e.g.s by ascertaining which products you have purchased), so 

that we can improve the offers we send to you, and also personalise them (for example, if you have purchased ballet flats in the past, 

we may send you our new Women's Catalogue), or invite you to participate in competitions or market research. 

The data of your children, if provided, will allow us to give you promotions regarding our kids products. 

 

Please note that all of our data analytics concerning your data and your preferences will not be solely performed on machines, but will 

always be carried out and assessed by our company representatives. 

 

How Long Do We Keep Your Data? 

Your data will be processed for the entire duration of your benefeet registration.  

If you agree to our processing sales-related data, we will process them: 

- for 12 months in order to analyse your preferences;  

- for 24 months for the purposes of sending you promotional materials and communications.  

Remember, you can always change your consent. 
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Who Will Have Access to Your Data?  
Your data will not be disseminated to the public.  

In order to manage your membership of benefeet and allow us to process your data for purposes related to your consent, your data will 

only be processed by persons Geox has specifically authorised to process data, and by external data processors on behalf of Geox, 

including: (i) companies that analyse your purchases; (ii) companies responsible for managing “Customer Service”; (iii) companies 

responsible for the preparation, handling and sending of newsletters, advertising and promotional materials; (iv) companies that 

organise and manage market research; (v) companies responsible for the management of our website and related IT files ; (vi) 

companies that are part of the Geox group and that operate their retail outlets abroad; (vii) third-party companies that manage 

franchised “Geox” stores.   

A complete list can be requested from privacy@geox.com. 

Finally, if you give us your consent for marketing purposes, your e-mail address may be temporarily disclosed - in encrypted and 

secure form - to social networks (e.g., Facebook, Google+, Instagram, etc.) to enable you to receive news or advertising.  

 

Is Your Data Transferred Outside the European Union? 

To enable us to properly manage benefeet, your personal data may be transferred to countries outside the European Union, in 

particular, the United States. 

Your data will be transferred in full compliance with the law and with international agreements.   

The applicable privacy legislation provides that your specific consent is not required for the transfer to third countries when: your data 

is transferred to a country that guarantees an adequate level of protection (Article 45 of the Regulation) or; on the basis of the 

adoption of adequate safeguards (Articles 46 and 47 of the Regulation); and in particular on the basis of the adoption of binding rules 

for groups of companies, the adoption of contractual clauses approved by the European Commission or adherence to the Privacy 

Shield framework with the USA.  

Your data will be transferred to third countries in full compliance with the guarantees, safeguards and rights provided by privacy 

legislation (and in particular in application of the Privacy Shield agreement with the United States, and the standard contractual 

clauses approved by the European Union). In any case, upon simple request to privacy@geox.com you may obtain information on the 

existence of an adequacy decision or on the appropriate safeguards adopted to allow your data to be transferred, and on the means of 

obtaining such data or the place where they are being made available. 

 

By writing to privacy@geox.com, you can request further information on the transfer of your data and the safeguards provided for the 

protection thereof.  

 

What Are Your Rights?  

By writing to privacy@geox.com, you may exercise your rights under Articles 15 to 22 of the Regulation at any time, including: 

- confirmation as to whether or not your personal data is being processed; 

- access to your personal data; 

- rectification of inaccurate personal data concerning you or completion of incomplete personal data; 

- erasure of your personal data without undue delay; 

- restriction of processing of your personal data; 

- notification regarding rectification, erasure or restriction of processing of your personal data; 

- the right to receive personal data in a structured, commonly used and machine-readable format; 

- set guidelines regarding the fate of your personal data after your death (where applicable). 

You may also always: 

- object to the processing of your data, particularly for marketing purposes or the analysis of your purchasing 

habits or preferences, 

- withdraw your consent; 

- submit a complaint to the relevant Data Protection Authority.  

 

Who Can You Contact in the Case of a Complaint? 

If you believe that the processing of your data violates the provisions of the Regulation, you can always submit a complaint to the 

Italian Data Protection Authority (www.garanteprivacy.it), or to the Data Protection Authority of the country in which you reside, 

work, or ultimately in the place where you believe the violation occurred. 

 

How Can You Contact the Data Protection Officer?  

The Data Protection Officer may be contacted at the e-mail address dpo@geox com. 

 

 

 

 

 

mailto:privacy@geox.com
mailto:privacy@geox.com
mailto:privacy@geox.com
http://www.garanteprivacy.it/


 

 

 

BENEFEET 

INFORMAÇÃO SOBRE A PRIVACIDADE  

Art.º 13.º do Regulamento UE 2016/679 Regulamento geral sobre a proteção dos dados 

Caro Cliente, empenhamo-nos em proteger os seus dados pessoais nos termos do Regulamento UE 2016/679 (“Regulamento”).  

A seguir, vamos tentar dar-lhe todas as informações úteis para perceber como tratamos os seus dados e para que finalidades, mas se 

tiver mais perguntas sobre as nossas modalidades de proteção da privacidade, envie-nos uma-mail para o endereço 

privacy@geox.com e responderemos assim que possível.  

Quem trata os seus dados pessoais?  

Geox S.p.A. (“Geox”), Titular do tratamento com sede legal em Biadene di Montebelluna (TV (Treviso)), Italia, Via Feltrina Centro 

n.º 16, é a sociedade que recolhe e trata os seus dados pessoais, nos termos do Regulamento. 

 

Por que tratamos os seus dados?  

Os seus dados pessoais e, eventualmente, os relativos às suas compras serão utilizados pela Geox: 

 para lhe permitir aderir ao programa de fidelização benefeet – operativo no sítio web www.geox.com e nos seus pontos de venda 

aderentes (cujo elenco pode ser consultado em www.geox.com ou no material informativo) - e, portanto, aceder a prémios, 

descontos, promoções, iniciativas dedicadas e descritas no regulamento benefeet. 

Sem estes dados, não poderemos executar a relação contratual de fidelização instaurada consigo através da adesão ao benefeet. 

 Também, só se deu o seu consentimento, a Geox poderá utilizar os seus dados para: 

 finalidades de Marketing: o atualizar (através de Newsletter, e-mail, contacto telefónico, mensagens instantâneas, 

publicações, mensagens ou comunicações de iniciativas nas redes sociais, etc.) sobre os nossos produtos, serviços (por ex. 

modalidades de compra, entrega ao domicílio, etc.) ou iniciativas (por ex. concursos), enviar-lhe material publicitário e 

promocional, também personalizado (se deu o seu consentimento específico). 

 análise das suas preferências: analisar os seus dados (e os eventuais dos seus filhos, se forem fornecidos), os seus 

interesses e as suas preferências de compra e melhorar a nossa oferta comercial. 

 pesquisas de mercado: fazê-lo participar em pesquisas de mercado para verificar o seu grau de satisfação sobre os nossos 

produtos e serviços 

O seu consentimento será sempre livremente revogável e, se não o quiser prestar, poderá igualmente aderir ao benefeet, mas 

os serviços que lhe prestamos serão limitados. 
O seu consentimento pode ser revogado através de um email para privacy@geox.com ou também simplesmente acedendo à sua área 

pessoal no sítio www.geox.com, secção benefeet. 

Esclarecemos que, em caso de revogação do consentimento para o envio de atualizações, comunicações publicitárias/promocionais ou 

pesquisas de mercado, deixará de ser destinatário de quaisquer tipos de comunicação, com nenhuma modalidade. Se o desejar, poderá 

revogar o seu consentimento limitadamente à receção de comunicações através de instrumentos eletrónicos (por ex. e-mail, sms, 

telefonema, mensagens instantâneas), continuando a receber comunicações comerciais unicamente através de correio em papel ou 

contacto telefónico com operador, quando previstos.  

 

São necessários todos os dados pedidos?  
Os dados “obrigatórios” são necessários para nos permitir fazê-lo aderir ao benefeet e garantir-lhe o acesso às promoções reservadas 

aos inscritos.  

Se não nos fornecer os dados “facultativos”, pelo contrário, poderá sempre inscrever-se ao benefeet, mas não o poderemos atualizar 

sobre os nossos produtos, serviços ou iniciativas, enviar-lhe material publicitário, analisar os seus interesses e as suas preferências, 

enviar-lhe comunicações personalizadas, contactá-lo para efetuar pesquisas de mercado.  

 

Como tratamos os seus dados?  
Os seus dados serão tratados maioritariamente por via informatizada. Se nos der o seu consentimento, a Geox poderá analisar os seus 

dados (por ex. os das suas compras), para tentar perceber os seus gostos e os seus desejos (por ex. verificando quais produtos 

comprou), de modo a podermos enviar-lhe ofertas melhores, também personalizadas (por exemplo, se no passado comprou sabrinas, 

poderemos enviar-lhe o nosso novo Catálogo Senhora, ou promoções relativas a produtos femininos), ou convidá-lo a participar em 

concursos ou pesquisas de mercado. 

Os dados dos seus filhos, se forem fornecidos, irão permitir-nos facultar-lhe promoções relativamente aos nossos produtos para 

crianças. 

Todas as nossas atividades de análise de dados e das suas preferências não serão realizadas com modalidades exclusivamente 

automatizadas, mas comportarão sempre a intervenção e a avaliação de nossos encarregados. 

 

Durante quanto tempo guardamos os seus dados? 

Os seus dados pessoais serão tratados durante todo o seu registo no benefeet.  
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Se nos der o consentimento para tratar dados relativos ao detalhe das suas compras, tratá-los-emos: 

- por 12 meses a fim de analisar as suas preferências;  

- por 24 meses a fim de lhe enviar material publicitário e comunicações.  

Voltamos a lembrar-lhe que poderá sempre modificar os seus consentimentos. 

 

Quem terá acesso aos seus dados?  
Os seus dados não serão divulgados ao público.  

Para podermos gerir a sua adesão ao benefeet e permitir-nos tratar os seus dados para as finalidades ligadas ao seu consentimento, 

tratarão os seus dados apenas pessoas especificamente autorizadas pela Geox, também na qualidade de Responsáveis, pelo tratamento, 

externos, (i) sociedades que desenvolvem a análise das suas compras; (ii) sociedades encarregadas pela gestão do “Serviço ao 

Cliente”; (iii) sociedades encarregadas pela elaboração, gestão e envio de newsletters e material publicitário e promocional; (iv) 

sociedades que organizam e gerem pesquisas de mercado; (v) sociedades encarregadas pela gestão do nosso sítio web e dos respetivos 

arquivos informáticos; (vi) as sociedades que fazem parte do grupo Geox e que gerem os pontos de venda no estrangeiro; (vii) as 

sociedades terceiras que gerem os pontos de venda com o reclame “Geox” em franchising.  

Uma lista completa pode ser pedida ao endereço privacy@geox.com. 

Por fim, se nos fornecer o seu consentimento para as finalidades de marketing, o seu endereço e-mail poderá ser momentaneamente 

comunicado – sob forma de código e protegida - às redes sociais (por ex. facebook, Google+, Instagram, etc.) para que possa 

visualizar notícias ou publicidade.  

 

Os seus dados são transferidos para fora da União Europeia? 

Para nos permitir uma correta gestão de benefeet, os seus dados pessoais poderão ser objeto de transferência para Países não 

pertencentes à União Europeia, em particular os EUA. 

A transferência dos seus dados será feita respeitando em pleno a legislação e os acordos internacionais.  

As normas sobre a privacidade aplicáveis prevêem que não seja necessário um seu consentimento específico para a transferência dos 

seus dados para Países terceiros quando a transferência é efetuada para um País que garanta um nível de proteção adequado (art.º 45.º 

do Regulamento) ou com base na adoção de garantias adequadas (artigos 46.º e 47.º do Regulamento), e em particular com base na 

adoção de normas vinculantes para os grupos de empresas, a adoção de cláusulas contratuais aprovadas pela Comissão Europeia ou a 

adesão às garantias previstas pelo acordo de Privacidade Shield com os EUA.  

A transferência dos seus dados para Países terceiros será realizada respeitando plenamente as garantias, as medidas e os direitos 

conforme previstos pelos pontos elencados acima (e em particular na aplicação do acordo Privacy Shield com os Estados Unidos, bem 

como as cláusulas contratuais padrão aprovadas pela União Europeia). Em todo o caso, através de um simples pedido à 

privacy@geox.com poderá receber informações sobre a existência de uma decisão de adequação ou sobre as garantias apropriadas 

adotadas para permitir a transferência dos seus dados, como também informações sobre os meios para obter tais dados ou o lugar onde 

foram disponibilizados. 

Através de um e-mail à privacy@geox.com, poderá pedir mais informações sobre a transferência dos seus dados e sobre as garantias 

previstas para a sua proteção.  

 

Quais são os seus direitos?  

Através de um e-mail à privacy@geox.com, poderá a qualquer momento exercer os seus direitos previstos pelos art.
os

 de 15 a 22 do 

Regulamento, entre os outros: 

- obter a confirmação de que esteja, ou não, em curso um tratamento dos seus dados pessoais; 

- obter o acesso aos seus dados pessoais; 

- obter a retificação dos dados pessoais incorretos ou a integração dos dados pessoais incompletos; 

- obter o cancelamento dos seus dados pessoais sem atraso injustificado; 

- obter a limitação do tratamento dos seus dados pessoais; 

- ser informado sobre eventuais retificações ou cancelamentos ou limitações do tratamento efetuados em relação aos seus 

dados pessoais; 

- receber num formato estruturado, de uso comum e legível num dispositivo automático os seus dados pessoais; 

- definir diretrizes relativamente ao destino dos seus dados pessoais após o seu falecimento (se tal for aplicável). 

Também poderá sempre: 

- opor-se ao tratamento dos seus dados efetuado, em especial, para finalidades de marketing ou análises dos seus 

hábitos ou preferências de compra; 

- revogar os consentimentos prestados; 

- propor reclamação à Autoridade Garante competente para a proteção dos Dados Pessoais. 

 

A quem se pode dirigir para apresentar uma reclamação? 

Caso julgue que o tratamento que lhe diz respeito viola as disposições do Regulamento, pode sempre apresentar reclamação à 

Autoridade Garante para a proteção dos dados pessoais (www.garanteprivacy.it), ou, se diferente, à Autoridade Garante do País no 

qual reside, trabalha ou, por fim, do lugar onde julga tenha ocorrido a violação. 

 

Como é que Pode Contactar o Responsável pela Proteção dos Dados?  

O Responsável pela proteção dos dados é contactável pelo endereço email dpo@geox com. 
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