INFORMAÇÃO SOBRE PROTEÇÃO DE DADOS PESSOAIS
Responsável pelo Tratamento: Os seus dados pessoais serão tratados pela Audatex Portugal, Peritagens
Informatizadas Derivadas de Acidentes S.A. (“Audatex”), com sede social no Edifício Infante, Avenida D.
João II, n.º 35 a 35 J, 10.º C, 1990-083 Lisboa. Poderá contactar a Audatex através dos seguintes
contactos: Telefone: 21 723 28 00 | E-mail: rgpd@audatex.pt | Encarregado de Proteção de Dados:
dpo@audatex.pt
Licitude e finalidade do tratamento: Com base no consentimento por si prestado – o qual pode retirar a
qualquer momento - os seus dados pessoais serão tratados com a exclusiva finalidade de lhe enviar
informação de produtos ou serviços comercializados pela Audatex ou outras empresas do Grupo
SOLERA que possam ser do seu interesse.
Revogação do consentimento: Tem o direito de retirar o seu consentimento em qualquer altura, por meio
de comunicação escrita a remeter para os contactos indicados acima. A revogação do consentimento não
compromete a licitude do tratamento efetuado com base no consentimento previamente dado.
Transferência de dados pessoais para entidades terceiras: Os seus dados não serão partilhados com
quaisquer outras entidades nem serão efetuadas transferências internacionais dos seus dados pessoais,
salvo se obtivermos o seu consentimento prévio.
Prazo de conservação: Conservamos estes dados pessoais apenas durante o período que for necessário
para a finalidade para a qual estes foram recolhidos. Os dados pessoais incluídos acima serão
conservados até que solicite o apagamento dos seus dados pessoais ou exerça o seu direito de oposição
a este tratamento de dados.
Direitos do titular dos dados: Poderá, a qualquer momento, pedir-nos o acesso aos seus dados pessoais,
tendo o direito de pedir a confirmação dos dados pessoais que mantemos sobre si e verificar se os
estamos a tratar de forma lícita, bem como pedir a retificação ou o apagamento dos mesmos. Da mesma
forma poderá exercer os seus direitos de limitação do tratamento dos seus dados e de oposição ao
tratamento. Poderá também retirar o seu consentimento em qualquer momento. Todos estes direitos
poderão ser exercidos através dos dados de contacto referidos acima, contactando a Audatex e/ou o
respetivo Encarregado de Proteção de Dados. Poderá também apresentar, caso assim o entenda, uma
reclamação à Autoridade de Controlo (Comissão Nacional de Proteção de Dados - http://www.cnpd.pt/).
Os dados são recolhidos e têm origem no próprio titular dos dados.

