
Alpha Transfers – Client Data Retention Consent

Full Name - Nome Completo

Address - Endereço

Post Code 

Email Address

Phone Number - Telefone

Client Signature - Assinatura do Cliente                  Date - Data         /               /    

Keep me informed about news, events, promotions and daily exchange rates activities and services at Alpha Transfers Group.
Mantenha me informado sobre novidades, eventos, promoções e atividades e serviços de cotacao diária na Alpha Transfers. 

Via phone - telefone, e-mail, social media (whataspp, facebook, instagram, and others) 

MARKETING PREFERENCES - Alpha Transfers - Consentimento de Preferência de Publicidade e Propaganda.

Please let us know your marketing preferences below - Para lhe fornecer informações de marketing, precisamos ter o seu consentimento.

Client Signature - Assinatura do Cliente                  Date - Data         /               /    

Your privacy is important to us. We want to communicate with our 
customers in compliance with the Payment Services Regulations 
2017 and the EU General Data Protection Regulation (GDPR) 
(95/46/EU).

We set out in detail in our privacy policy (which is available on our 
website http://alphatransfers.co.uk/privacys-policy/?lang=en/) how 
we collect and process your personal data. 

The purpose of this form is to obtain your consent for processing 
your personal data for the purpose of providing you with payment 
services and to obtain your up-to-date direct marketing 
preferences.

CONSENT TO PROCESSING OF PERSONAL DATA IN 
ACCORDANCE WITH THE PAYMENT SERVICES REGULATIONS 
2017

We are required by regulation 97 of the Payment Services 
Regulations 2017 to obtain your consent to access, process and 
retain your personal data for the purpose of providing payment 
services to you. If you do not provide your consent to same, we 
will not be able to provide you with payment services.

If you consent to us accessing, processing and retaining your 
personal data for the purpose of providing payment services, please 
insert your details and sign below:

You can change your marketing preferences at any time by 
contacting Alpha Transfers Data O�cer Group by post or in person 
to our head o�ce at "Alpha Transfers Limited, 27 Kilburn Lane, 
London, W10 4AE UK" or via phone to +44 20 89604140 or via 
email to compliance@alphatransfers.eu.

A sua privacidade é muito importante para nós e queremos nos  
comunicar com os nossos clientes de uma forma clara  a qual 
temos o seu  consentimento e que esteja em conformidade com a 
lei do Reino Unido, de acordo com o REGULAMENTADOR OFICIAL 
DE PROTEÇÃO A DADOS PESSOAIS(GDPR)2018. 

A fim de prestar um serviço de pagamento a você, informamos que 
poderemos transferir suas informações pessoais para parceiros, 
subsidiárias, contratados e pagadores, o que também inclui 
parceiros tercerizados  com sede fora da Área Econômica Europeia. 

Ao assinar este formulário, você está explicitamente consentindo 
que a Alpha Transfers Limited acesse, processe e retenha quaisquer 
informações pessoais que você nos forneça para fins de prestação  
de serviços de pagamento para você.

Por favor, confirme seus detalhes e assine abaixo 

Você pode retirar ou alterar o seu consentimento a qualquer 
momento entrando em contato com o Grupo de verificação de 
dados da Alpha Transfers no escritório central 27, Kilburn Lane W10 
4AE Londres, Reino Unido e ou pelo telefone +44 20 89604140, 
e-mail: compliance@alphatransfers.eu e site .alphatransfers.eu). 
Observe que todo o processamento de seus dados pessoais 
cessará depois que você retirar o consentimento, exceto quando 
isso for exigido por lei, mas isso não afetará nenhum dado pessoal 
que já tenha sido processado antes deste ponto.

Nota:Se você não concordar com este formulário, precisaremos 
encerrar nosso relacionamento com você. 

I do not want Alpha Transfers to contact me for marketing purposes.
Eu não quero que a Alpha Transfers me contate para Marketing, eu prefiro recusar.

I agree with Terms & Conditions. Eu concorco com os Termos e Condições.

http://alphatransfers.co.uk/privacys-policy/?lang=en/)
http://alphatransfers.co.uk/wp-content/uploads/2018/04/AT-TC-V-6-3-8761.pdf

