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POLÍTICA DE PRIVACIDADE NO ÂMBITO DO NOVO RGPD 
 

 

Informação aos clientes 
 
Ao abrigo da legislação de proteção de dados em vigor, Bárbara Guerreiro, empresária em nome 
individual, detentora da marca “Shankara Therapies”, é a Responsável pelo Tratamento dos Dados 
solicitados ao cliente cuja finalidade é a Relação Comercial no âmbito de um ou mais produtos a 
contratar (em baixo identificados) entre o cliente e a Bárbara Guerreiro sendo esta a licitude 
para o tratamento dos dados solicitados ao titular e por si disponibilizados: 
 

 Terapia de Desbloqueio de Traumas; 

 Terapia Sound Healing®;  

 Terapia Universe Gong®; 

 Terapia Galaxy Gong®;  

 Terapia do Despertar; 

 Terapia pelo Reiki; 

 Terapia pela Hipnose; 

 Terapia pela PNL; 

 Terapias corporais; 

 Retiros e Workops; 

 Personal Training; 

 Aulas de Yoga e de Pilatos; 

 Coaching;  

 Ações de Formação; 

 Feng Shui; 

 Terapia de Casal; 

 PodCast;   
 

 
Os dados de faturação da "Barbara Guerreiro" são: NIF é 221 124 560, com residência fiscal na Av. 
Sá Carneiro, Ed. Portão do Mar, Bloco Poente, 2º C – 8125-146 Quarteira. 
 
“Shankara Therapies” informa o seguinte: 
 
a) Terapia de Desbloqueio de Traumas® - É uma marca Registada em França, franchisada em 
Portugal pela Barbara Guerreiro. Os dados tratados são: nome, morada, nº telefone, e-mail, nº de 
irmãos, situação familiar, atividade profissional e perguntas de caracter pessoal destinadas à 
elaboração do diagnóstico; 
 
b) Curso de Desbloqueio de Traumas® - Este é um curso ministrado em Portugal pela Barbara 
Guerreiro no âmbito do franchising “Détachement des Traumatismes®” do CGHE (Centre de Gestion 
Humaine et Évolutive) o qual recolhe dos formandos os seguintes dados efeitos de desenvolvimento 
do curso: nome, morada, nº telefone, e-mail, nº de irmãos, situação familiar, atividade profissional e 
perguntas de caracter pessoal destinadas à elaboração do diagnóstico. Os dados dos formandos são 
disponibilizados ao CGHE para justificação da emissão do certificado; 

 
c) Terapia de PNL Humanista – Para esta terapia são necessários os seguintes dados: nome, 
morada, nº telefone, e-mail, nº de irmãos, situação familiar, atividade profissional e perguntas de 
caracter pessoal destinadas à elaboração do diagnóstico; 

 
d) Curso de PNL Humanista - Este é um curso ministrado em Portugal pela Barbara Guerreiro no 
âmbito do franchising “Programmation Neurolinguistique” do CGHE (Centre de Gestion Humaine et 
Évolutive) o qual recolhe dos formandos os seguintes dados efeitos de desenvolvimento do curso: 
nome, morada, nº telefone, e-mail, nº de irmãos, situação familiar, atividade profissional e perguntas 
de caracter pessoal destinadas à elaboração do diagnóstico. Os dados dos formandos são 
disponibilizados ao CGHE para justificação da emissão do certificado; 

 
e) Retiro das Leis Metafisicas – É uma formação ministrada pela Barbara Guerreiro no âmbito do 
CGHE (Centre de Gestion Humaine et Évolutive), sendo recolhidos formandos os seguintes dados 
efeitos pagamento do curso: nome, morada, nº telefone, e-mail, atividade profissional. Os dados dos 
formandos são disponibilizados ao CGHE para pagamento da taxa de utilização da marca; 
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f) “Formação de Memória e Concentração” – curso que capacita os formandos com ferramentas 
que lhes permitem melhorar a sua memória e concentração. Os dados tratados são: nome, morada, 
nº telefone, e-mail, nº de irmãos, situação familiar, atividade profissional e perguntas de caracter 
pessoal destinadas à elaboração do diagnóstico; 
 
g) “Formação de Auto-hipnose” - curso que capacita os formandos com ferramentas que lhes 
permitem fazer auto-hipnose. Os dados tratados são: nome, morada, nº telefone, e-mail, nº de 
irmãos, situação familiar, atividade profissional e perguntas de caracter pessoal destinadas à 
elaboração do diagnóstico; 
 
h) “O Teste do Inconsciente” existente no sítio eletrónico “Sankara Therapies” faz parte de um 
conjunto de testes iniciais usados nas consultas, a cima referenciadas. Só tem acesso aos dados 
colocados no referido teste a terapeuta Bárbara Guerreiro e o membro da equipa de terapeutas por si 
designado; 
 
i) A qualquer momento, o/a cliente tem Direito a solicitar ao responsável pelo tratamento o Acesso 
aos seus dados, bem como Direito de os Retificar caso seja necessário. Direito de Informação sobre 
a forma como os dados são tratados. Tem Direito de Oposição e Direito à Limitação do Tratamento. 
Tem Direito em relação a decisões individuais automatizadas que a Bárbara Guerreiro venha a 
desenvolver. O titular tem o Direito de Portabilidade, e o Direito ao apagamento dos seus dados findo 
o objeto da relação comercial, com excepção dos dados de facturação que ficam retidos durante 10 
anos para cumprimento fiscal; 

 
j) O sitio eletrónico “Shankara Therapies” utiliza cookies para rastrear e analisar as visitas ao seu 
sítio eletrónico. Para o efeito, tem instalado o serviço do Google® Analytics, um serviço de terceiros, 
que processa dados pessoais de navegação (https://policies.google.com/technologies/types?hl=pt-
PT). As informações recolhidas ajudam-nos a optimizar o conteúdo, navegação, layout e 
desempenho do site, para que possamos proporcionar um melhor serviço. Os cookies temporários, 
não contém data de expiração, ficando no navegador apenas até à saída do site, sendo eliminados 
quando encerra o navegador. Os cookies permanentes, ficam armazenados no dispositivo até que 
sejam eliminados ou na expiração da respetiva data de validade. Em circunstância alguma é 
armazenada nos cookies informações que permitam a sua identificação pessoal. Do mesmo modo, 
não são utilizadas cookies como forma de lhe mostrar publicidade. Poderá optar por não receber 
cookies, ou gerir os mesmos, acedendo às configurações do seu navegador, geralmente patentes no 
separador “Opções”, “Preferências”, “Avançadas” ou “Ajuda”, por exemplo. Em momento nenhum o 
bloqueio das cookies impedirá o acesso ao sítio eletrónico; 
 
k) Os dados pessoais existentes em suporte físico (papel) serão retidos durante 10 anos. Os dados 
pessoais existentes em suporte digital ficam retidos durante cinco anos (de forma ativa) e durante 5 
anos (de forma semi-ativa). Ao fim de 10 anos são eliminados. Os documentos existentes em suporte 
digital, quer em centro de dados (cloud), quer em disco externo, são de eliminação digital. A forma de 
destruição dos documentos existentes, quer em suporte físico, quer em suporte digital, é feito por 
destruição em empresa credenciada para o efeito. 
 
l) O processo de destruição dos documentos é feito por trituração, em trituradora própria com nível 
de segurança P-4 de acordo com o Protocolo DIN 66399. O corte do papel é feito em tiras de 6 mm; 

 
m) A terapeuta Bárbara Guerreiro está empenhada na Confidencialidade dos dados pessoais 
solicitados aos clientes pelo que serão sempre tomadas as medidas técnicas e organizativas 
necessárias ao cumprimento do Regulamento, garantindo que o tratamento dos dados é lícito, leal, 
transparente e limitado à finalidade legal da contratação supramencionada. Bárbara Guerreiro adota 
as medidas adequadas para assegurar a Integridade dos dados solicitados, bem como a Privacidade 
dos seus titulares; 

 
n) Internamente, os dados dos clientes são tratados pelos membros da gerência, serviços 
administrativos e prestadores de serviço; 
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o) Bárbara Guerreiro designou como EPD/DPO, Antonieta Guerreiro, que pode ser contactada pelo 
nº 965 892 011 e por correio eletrónico: dpo@antonietaguerreiro.com 
 
p) No âmbito dos serviços subcontratados Bárbara Guerreiro poderá proceder à transferência de 
dados para países da União Europeia, do Espaço Económico Europeu e países terceiros, com o 
objetivo de cumprir a finalidade legal da contratação e no interesse do titular, garantindo sempre a 
conformidade com o regulamento de proteção de dados em vigor;  
 
q) Os dados solicitados pela "Shankara Therapies" aos clientes são:  
 

 para efeitos de faturação: nome; NIF; morada; 

 para efeitos de Teste do Inconsciente: este teste é feito através da caracterização de 
animais decorrente do qual a terapeuta elabora um perfil da identidade mental do 
titular. Para além destes ainda são recolhidos os dados nome, telefone, endereço 
eletrónico para contacto com o cliente;  

 para inscrições nas atividades (retiros, formações e terapias): nome, telefone, morada, 
é perguntado aos clientes qual a rede social preferencial para comunicação; 

 para a entrega de produtos adquiridos na Loja On-line são solicitados: nome, morada, 
e-mail e telefone. 

 
r) Poderão ter ainda acesso aos dados dos clientes as empresas subcontratadas para os seguintes 
serviços técnicos, às quais foram solicitadas as respetivas declarações de conformidade: 
 

 “Patricia Cavaco", empresária em nome individual que presta serviços de contabilidade; 

 "PCOnsite", é a marca gerida pela empresa PixelChoice, que presta serviços de apoio 
informático e que que poderá ter acesso tem remoto – sob autorização - a toda a 
informação existente nos equipamentos da Shankara Therapies; 

 “Clinica dos Tinteiros” – empresa presta serviços de apoio informático e que que 
poderá ter acesso tem remoto – sob autorização - a toda a informação existente nos 
equipamentos da Shankara Therapies; 

 Dominios.pt – empresa de gestão do domínio ShakaraTherapies.com, sediado em 
Portugal, o qual é utilizado para criação do sitio eletrónico; 

 "Google Drive" alojamento virtual para armazenamento de dados com sede na Irlanda; 

 Antonieta Guerreiro, prestadora em nome individual, no âmbito do RGPD com funções 
de Encarregada de Proteção de Dados a qual poderá ter acesso através de Consulta ao 
dado nome dos clientes no âmbito de auditorias periódicas; 

 “Mário Neto – Marketing online” – empresa responsável pela gestão das redes sociais 
(Facebook, Instagram, Linkedin, Youtube), de Bárbara Guerreiro e Shakara Therapies. 
Tanto a Responsável pelo Tratamento como esta empresa de marketing digital têm 
acesso à gestão das listas de endereços eletrónicos; 

 
o Whatsapp – esta rede social poderá ser utilizada pela Responsável pelo Tratamento para 

criação de grupos de trabalho restritos e grupos de difusão de informação com a respetiva 
autorização do titular. Tendo sido aceite fazer parte do grupo, ficam disponíveis o perfil do 
utilizador (eventualmente nome e foto) e contacto telefónico; 

o Telegram - esta rede social poderá ser utilizada pela Responsável pelo Tratamento para 
criação de grupos de trabalho restritos e grupos de difusão de informação com a respetiva 
autorização do titular. Tendo sido aceite fazer parte do grupo, ficam disponíveis o perfil do 
utilizador (eventualmente nome e foto) e contacto telefónico; 

o Facebook - esta rede social poderá ser utilizada pela Responsável pelo Tratamento para 
criação de grupos de trabalho restritos e grupos de difusão de informação com a respetiva 
autorização do titular. Tendo sido aceite fazer parte do grupo, ficam disponíveis o perfil do 
utilizador (eventualmente nome e foto) e contacto telefónico; 
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 “YouCanBookMe” – Plataforma informática para marcação de consulta e/ou reunião, 
cujo link de acesso é disponibilizado ao utilizador. Só o Responsável pelo Tratamento é 
que tem acesso à data e hora da marcação bem como os dados de contacto: telefone e 
endereço eletrónico; 

 “WebinarJam” – Plataforma informática para gestão e visualização de Webinares, a 
qual carece de inscrição prévia por parte dos participantes através de endereço 
eletrónico. Tanto a Responsável pelo Tratamento como a empresa “Mário Neto – 
Marketing on-line” têm acesso à lista de endereços eletrónicos; 

 “System IO” – Plataforma de gestão de envio de e-mails em massa. Tanto a 
Responsável pelo Tratamento como a empresa “Mário Neto – Marketing on-line” têm 
acesso à lista de endereços eletrónicos; 

 “Newzenler” – Plataforma de alojamento das formações on-line. Nela ficam registados 
os seguintes dados dos titulares: nome (primeiro e último), endereço eletrónico – para 
efeitos de contacto – e morada e NIF – para efeitos de faturação; 

 “Spreaker” – Plataforma de alojamento dos PodCasts. Os utilizadores desta ferramenta 
informática poderão contactar a Responsável pelo Tratamento daqui decorrendo que esta 
apenas terá acesso ao perfil do utilizador e respetiva mensagem quando contactada pelo 
utilizador; 

 CGHE - (Centre de Gestion Humaine et Évolutive) - Centro de formações e terapias 
sediado em França que por força do licenciamento de utilização das marcas/produtos - 
“Curso Desbloqueio de Traumas®”, “Curso PNL Humanista”, “Curso Auto-Hipnose 
Humanista”, “Curso Memória e Concentração” – é-lhes disponibilizado, via endereço 
eletrónico, os seguintes dados dos formandos: nome (primeiro e ultimo), endereço de 
correio eletrónico, morada, telefone e NIF; 
 

 

Consentimento explícito e informado 
 
Ao abrigo da legislação de proteção de dados em vigor, para no âmbito da relação comercial com o responsável pelo 
tratamento, eu, abaixo assinado autorizo a utilização dos seguintes dados de contato para feitos de: 
 
1º - Contatos com o cliente 

- Inquéritos de Qualidade e de Satisfação:                        Sim   Não  

 
2º - Consinto a divulgação da minha imagem (fotografias e vídeos) no sítio eletrónico e nas redes sociais (Facebook, 

Instagram, Youtube, e Linkedin) no âmbito de retiros, jornadas, formações e círculos: Sim       Não   
 

3º - Consinto a utilização da seguinte informação no âmbito da divulgação de testemunhos 

- Linkedin, whatsapp, Telegram:                   Sim   Não  

 
 

Faro, ____ de _______________ de 20______                      _____________________________________________________ 
       

Para contactos através de: 
- Telefone:                                             Sim  Não  
- Whatsapp/Telegram /Messenger Sim   Não   
- Email:                                                   Sim  Não  

  
 
 
 
 
Para fins de: 
- Avisos / Informações:                                                          Sim   Não  

- Marketing e Publicidade:                                                    Sim   Não  

Informação sobre Identidade: 
- As minhas iniciais:                                   Sim  Não  
- Primeiro nome + Inical do Apelido     Sim   Não   
- Primeiro e último nome                        Sim  Não  

  
 
 
 
 
Para fins de: 
- Youtube:                                                          Sim   Não  

- Facebook e Instagram:                                  Sim   Não  


