Pedido de Informação VN

Data de Emissão:
Nº Pedido Informação:
Nº de Cliente:
Pedido Informação válido até:

AUTOCRESCENTE, LDA.

CONCESSIONÁRIO VIATURAS NOVAS
Estrada de São João, nº20 - 9000-123 Funchal
Telef.: 291147255 Email: opel@autocrescente.com
www.opelautocrescente.com
NIPC: 511175418

22/04/2022
57215
22916
30/04/2022

{ver}

DADOS DO CLIENTE
Nome/Razão Social: APF MADEIRA
Morada:
Localidade:
E-mail:
apfmadeira@sapo.pt
Telemóvel:
Telefone Empresa: +351291611851

Código - Postal:
NIF / NIPC:
500989575
Telf. Particular: +351962358771
Interlocutor: Carolina
Coelho
Sr. CATARINA
COSTA

DADOS DA VIATURA
Marca:
OPEL
Modelo / Versão:
Movano Van Edition 3.5T Heavy L4H3, 2.2D 165CV MT6 s/s 6.3
Test Drive Realizado
Test Drive Proposto ✔ Data Test Drive

EQUIPAMENTO DE SÉRIE

PROPOSTA

Encosto de cabeça , Bancos dianteiros standard , Banco do passageiro
Preço Base
com 2 lugares , Porta lateral direita de correr sem janela , Airbag
Total opções
condutor , Alerta visual e sonoro para colocação do cinto segurança
Descontos
condutor , 254 , C , A , C , BRUITEUR MARCHE AR , TRAV AVANT
STANDARD , SANS ALARME ANTIVOL , SANS ALLUME CIGARE , SANS
ASSISE ARRIERE , SANS ASSISE SUPPLEME , SANS SURVEIL ANGLE M ,
SUB-TOTAL
SANS ATTACHE REMORQU , ANTENNE PAVILLON + N , SANS BENNE ,
SANS COUPE CIRCUIT , STANDARD , MLGU6C15N , SANS EQUIP ELEC
ISV
RENF , CABINE SIMPLE FERMEE , STANDARD , COMPTEUR KM ,
DLTP
COMMANDE A DISTANCE , SANS ANIM TRANSFO , SANS ASSIST
Eco Taxas Pneus
FREINAGE , SANS DECO ADHESIVE , DIR ASSISTEE , MI-VIE , SANS
Eco Lub (Óleos)
CHAUFFAGE ADDIT , KIT TEL MAIN LIBRE , NRE PLQ CONSTRUCTEUR ,
Eco Valor (Pilhas)
SANS ETIQUETTE , OPCIONAL
ANTIPATINAGE , SANS JANTE , SANS LECTURE
EQUIPAMENTO
PANNEAU
, €
SUB-TOTAL
Branco
Ice , MINI. , CHARGE USB+ACCESSOIR , ECHAP COTE GAUCHE
0,00
SIGNALISATION
VEH , interior
SANS CARTER
SIEGE , SANS PROTEC SOUS
TOTAL TRIBUTÁVEL
Estofo
em tecidoLTDarko,
Preto/Vermelho
0,00 €
MOT , SANS , SANS AMENAG VOL/CHAR , SS PLATEAU PLANCHER , LCD
IVA 22.00%
Tomada de transformação - encontra-se localizada no pilar B do
101,63
lado €
do banco
do passageiro
+ TEXTE , SANS HORODATEUR , A DISTANCE RADIO , RABATTABLE
TOTAL
Sistema
de
vigilância
do
ãngulo
morto
(adiciona
sensores
de
estacionamento
203,25
€
traseiros)
MANUEL CO , 1 CLE PLIP HF+1 CLE , SANS PREDI CABLAGE , SANS
IUC (não sujeito a IVA)
Suspensão
reforçada
€
CAPUCINE , traseira
SANS BOITE
RANGEMENT , SANS SYST NAVIGATION101,63
, SANS
PREDISPO
TRANSF
, SANS Control
FONCT HIVERNAGE , EURO6.3 , SANS252,03 €
Serviços
Grip
Control
Hill Descent
ADAPTATION PAYS , SS ENJOLIV HABITACLE , SANS CDROM NAV ,
SANS TRANSCO2 SINCOM , SANS TRANSCO1 SINCOM , SANS CORRECT
Acessórios (c/IVA)
LATERAL , OUVERT PAN MOB 180 , R134 , SANS EQUIP SECOURS , SANS
Complementos (c/IVA)
SURMONTE PNEU , MONOGRAMME FAMILLE , SANS SIEGES CHAUFF ,
TOTAL V.N.
INTERMIT 2 VIT SS IN , SANS ESSUIE PROJEC , SANS SAC GONF LATERA

34.641,17 €
658,55 €
9.883,92 €

25.415,80 €
1.385,66 €
900,00 €
7,80 €
0,00 €
0,00 €
2.293,46 €
27.709,26 €
6.096,04 €
33.805,30 €
53,85 €
0,00 €
41.582,60 €
0,00 €
75.441,75 €

, SANS SAC GONF PASSAG , 90 LITRES , SANS REFRI COMPLE ,

RECHAUFFAGE CIRCUIT , SS PROTEC ANTI ENCA , PORTES BATTANTES
ACESSÓRIOS

2 T , SANS PARE BOUE , STANDARD , CDE PORTE AV+AR PLAF , SANS
Transformação movel
41.582,60 €
PORTE BAGAGE , SANS ANTI BROUILLARD , LONG , STANDARD ,
RANGEMENT CTL + VIDE , STANDARD , STANDARD , DRZ33C ,
SERVIÇOS
STANDARD , NORMALE , SANS CHOIX CLIENT , FEUX PRINCIPAUX ,
TREUIL , SANS TRANSFORMATEUR , METALLIQUE , SS DETECT SOUS
GONFL , AUXILIAIRE FREINAGE , CENTR SIMPL CONDAM+V , SANS
VITRE ARRIERE , TEINTEE , P-B FEUIL. + LAT & A , SANS VITRE
LATERALE , STANDARD , AB00 + VB09 , DPD20+DED16 , AVANT +
ARRIERE , SANS CHAUFF COMPLEM , SANS LANGUE TELEMATI , SANS
CONNECTDA
TELECOM
, 4035 , E.S.P. - Electronic Stability Program + Hill
DADOS
RETOMA
Assist
,
Cruise
Control
, Pneu sobressalente , Rádio CD MP3, Touch
Marca:
Screen 5'', Bluetooth e entrada USB , Consola central com arrumação e
Modelo / Versão:
suporte "Clipboard" que inclui suporte para smartphone / ipad. ,
Valor
Estimado:
Divisória
do compartimento de carga em chapa , Proteção interna
superior na zona de carga , Ar condicionado manual ,

Matrícula:
Data Matrícula:
Km:

OBSERVAÇÕES

CONTACTOS
Vendedor:
Telf:
E-mail:

DIOGO ROCHA
/ 911081890
diogorocha@autocrescente.com

Assinatura do Vendedor:

Assinatura do Cliente:

PROGRAMA OPEL FLEXCARE
SINTA-SE SEGURO COM FLEXCARE

O Programa Opel FlexCare foi criado para lhe transmitir paz de espírito e tranquilidade. Um programa com
serviços flexíveis e ajustados às suas preferências, com intervalos de 2 a 5 anos e de 20.000 km a 200.000
km para o FlexCare Easy e de 3 a 5 anos e de 30.000 km a 200.000 km para o FlexCare Base, Premium e
Premium Plus.
Cuidamos de si para que seja sempre Cliente Opel.

O QUE ESTÁ INCLUÍDO NO PROGRAMA OPEL FLEXCARE?
•
•
•
•
•
•

A Garantia de um Programa OPEL direcionado aos seus Clientes.
Serviço de manutenção de excelência, sem surpresas.
Tranquilidade da assistência em viagem.
Flexibilidade de opções com preços competitivos.
Serviços específicos para veículos Elétricos e Híbridos.*
Possibilidade de inclusão do valor no financiamento do seu novo Opel.

FLEXCARE BASE
Prolongue a proteção do seu Opel, com Extensão da Garantia Opel e Assistência em Viagem Opel.

FLEXCARE EASY
Serviço de Manutenção Programada para o seu Opel, incluindo Assistência em Viagem Opel.

FLEXCARE PREMIUM
Um serviço completo para o seu Opel, com Serviço de Manutenção Programada Opel, Extensão de Garantia
e Assistência em Viagem Opel.

FLEXCARE PREMIUM PLUS
A máxima proteção para o seu Opel, englobando o Serviço de Manutenção Programada Opel, incluindo
Peças de Desgaste, Extensão de Garantia Opel e Assistência em Viagem Opel.
Os Serviços FlexCare estão sujeitos à assinatura e aceitação dos Termos & Condições do Contrato Opel FlexCare. Foram feitos todos
os esforços para garantir que a informação constante neste documento seja precisa e correta, no entanto a informação de conteúdo
está sujeita a alterações sem aviso prévio. Para mais informações, contacte o seu Concessionário Opel.
*Inclui o serviço de certificado da condição da bateria de tração.

{ver}
Declaro expressamente ter sido informado e aceitar que o valor do Imposto sobre
Veículos (ISV) supra apresentado no presente documento se trata de uma mera
estimativa calculada com base no valor anunciado de emissões de CO2, podendo
vir a sofrer alterações (incluindo para valor superior), tendo em conta a nova
metodologia de cálculo das emissões de CO2 (por via do sistema WLTP - Worldwide
Harmonized Light Vehicle Test Procedure), pelo que só poderá ser apurado o valor
final de ISV aquando da produção do veículo encomendado.

_______________________
(Assinatura Cliente)

{ver}

AUTOCRESCENTE, LDA.
CONCESSIONÁRIO VIATURAS NOVAS
Estrada de São João, nº20 - 9000-123 Funchal
Telef.: 291147255 Email: opel@autocrescente.com
www.opelautocrescente.com

Ficha de Test-Drive
Movano Van Edition 3.5T Heavy L4H3, 2.2D 165CV MT6 s/s 6.3
Modelo: _____________________________________________________________________________________________________
DIOGO ROCHA
Vendedor: ___________________________________________________________________________________________________

DADOS DO CLIENTE

Sr. CATARINA COSTA
Nome: ____________________________________________________________________________________________________________

Morada: __________________________________________________________________________________________________________
Localidade: ____________________________________________________________________________ Cód. Postal : _______________
+351962358771
Profissão/Actividade: ______________________________________ Telf: _______________________
Tlm: ______________________
apfmadeira@sapo.pt
500989575
E-Mail: ________________________________________
N.º Contribuinte: _______________________
Data Nasc: ________________

APRECIAÇÃO DA VIATURA
1

Design

2

Qualidade de Construção

3

Ergonomia e Conforto

4

Habitabilidade

5

Desempenho do Motor

6

Comportamento em Estrada

7

Travagem

8

Direcção

9

Nível de Equipamento

(-) 1

2

3

4

5 (+)

(-) 1

2

3

4

5 (+)

APRECIAÇÃO DO SERVIÇO
1

Prazo de Marcação do Test-Drive

2

Limpeza e estado da viatura

3

Explicações sobre o funcionamento

4

Realizou o Test-Drive da viatura pretendida?

 SIM

 NÃO

5

A viatura correspondeu às suas expectativas?  SIM

 NÃO

REALIZAÇÃO DO TEST-DRIVE (PREENCHIMENTO OBRIGATÓRIO)
1

O Test-Drive foi proposto pelo Vendedor ou por si?

2

O Test-Drive não foi realizado:

Vendedor    Cliente 

por minha escolha    indispon. viatura     indispon. Vendedor 

3 O Test-Drive foi realizado. Comentários:
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________
Assinatura Cliente: _____________________________________________________________________ Data: _____________________
22/04/2022

Informação sobre o tratamento de dados pessoais
Os seus dados pessoais serão tratados por nós, o seu Parceiro Opel selecionado, enquanto Responsável pelo Tratamento para a execução dos contratos e para as finalidades listadas
em seguida.
Trataremos os seus dados pessoais, incluindo os seus dados de identificação (ex: nome*, número de cliente), dados de contacto (ex: endereço postal*, endereço e-mail, número de
telefone), e dados de identificação do veículo (ex: número de Identificação do Veículo (VIN)*, número de registo/número de matrícula) constantes neste acordo e em quaisquer
outros acordos e contratos relacionados com o presente acordo (ex: acordos de garantias, acordos de leasing, acordos de financiamento), em associação aos dados contratuais,
dados do veículo e dados dos serviços, incluindo especificações de produto e serviços (ex: modelo, acabamentos, motor, dados de hardware e software), dados técnicos para peças
e acessórios, dados relacionados com oficina e reparação, incluindo códigos de problema de diagnóstico* ou dados da unidade de controlo do veículo.
Os seus dados pessoais serão conservados por dez anos após a relação contratual ter terminado. Caso tenha facultado o seu consentimento para propósitos de marketing, os seus
dados serão conservados para estas finalidades durante três anos após o seu último contacto connosco ou com a Opel.
Os elementos de dados assinalados com um asterisco (*) são obrigatórios e um requisito contratual. É, portanto, obrigado a fornecer os dados pessoais. No caso de não fornecer
os dados, a execução do presente contrato não será possível.
Divulgamos os seus dados pessoais pelos motivos abaixo indicados aos seguintes destinatários:
A. 
Finalidades relacionadas com a execução do contrato ou relacionadas com diligências pré-contratuais a pedido do titular, nos termos do Art. 6 (1) 1 b) do Regulamento Geral
sobre a Protecção de Dados Pessoais (RGPD):
Dados/Categorias de dados
Respectiva identificação e dados de
contacto*, dados de veículo e serviços,
incluindo especificações do produto e
dos serviços*

Motivo(s)

Destinatário(s)

- Programação e produção do veículo.
- Entrega (de veículos motorizados, peças, etc.).
- Garantir a protecção dos preços.

STELLANTIS Portugal, S.A., com o número único de identificação fiscal e
pessoa coletiva 502995912 e sede na Rua Vasco da Gama, 20, 2685-244
Portela LRS e Opel Automobile GmbH, o seu Parceiro Opel selecionado e PSA
Automobiles SA, 2-10 Boulevard de l’Europe, 78 300 Poissy, França.
Os responsáveis pelo tratamento supra identificados divulgam os meus
dados pessoais aos respectivos prestadores de serviços de IT para as
finalidades indicadas, em particular:
• Capgemini (Capgemini Technology Services, 5/7 rue Frédéric Clavel – 92287
Suresnes Cedex - France) que envolve outros (sub-) subcontratantes
que se encontram situados fora da Área Económica Europeia (AEE) e,
consequentemente, num país sem o nível adequado de protecção de
dados. Não existe qualquer decisão relativa à adequação da Comissão
Europeia, mas existem salvaguardas adequadas implementadas, que são,
neste caso, as respetivas Regras Vinculativas das Empresas (BCRs). Para
obter uma cópia siga esta ligação: https://www.capgemini.com/resources/
capgemini-binding-corporate-rules/
• Atos (Atos SE, River Ouest, 80 Quai Voltaire, 95877 BEZONS CEDEX, France)
que envolve outros (sub-) subcontratantes que se encontram situados
fora da Área Económica Europeia (AEE) e, consequentemente, num país
sem o nível adequado de protecção de dados. Não existe qualquer decisão
relativa à adequação da Comissão Europeia, mas existem salvaguardas
adequadas implementadas, que são, neste caso, as respectivas Regras
Vinculativas das Empresas (BCRs). Para obter uma cópia siga esta ligação:
https://atos.net/content/dam/global/documents/atos-binding-corporaterules.pdf
• IBM GBS France, 17 Avenue de l’Europe, 92275 Bois-Colombes, France
• Salesforce (Salesforce.com EMEA Limited, Village 9, Floor 26 Salesforce
Tower, 110 Bishopsgate, London, EC2N 4AY, United Kingdom) who is located
outside of the European Economic Area (EEA).There are appropriate
safeguards in place, which are in this case respective Binding Corporate
Rules (BCR’s). In order to obtain a copy please follow this link: https://
www.salesforce.com/content/dam/web/en_us/www/documents/legal/
misc/Salesforce-Processor- BCR.pdf
Partilhamos os seus dados pessoais com os nossos respectivos prestadores
de serviços, que actuam na qualidade de subcontratantes, auxiliando-nos na
execução das finalidades elencadas, em particular:
• Fair Computer Systems, Ostendstr. 132, 90482 Nürnberg, Germany

Respectiva identificação e dados de
contacto*, dados de identificação do
veículo*, especificações de produto e
serviços*, dados técnicos para peças
e acessórios, dados relacionados com
oficina e serviços, incluindo códigos de
problema de diagnóstico* ou dados da
unidade de controlo de veículos.

- Tratamento de garantia

Respectivos dados de identificação de
veículo*, especificações de produto*,
dados técnicos para peças e acessórios*

- Actualização de software e hardware

- Tratamento de problemas, reclamações e pedidos,

em particular pelos Centros de Assistência/
Compromisso Opel

- Tratamento de questões (técnicas) sobre a

execução de uma reparação concreta (ex: através
do Centro de Assistência Técnica, diagnóstico do
veículo) ou sobre uma análise de um problema de
funcionamento concreto (Gravador de dados de
evento/integrado no veículo ou telediagnóstico)

STELLANTIS Portugal, S.A., com o número único de identificação fiscal e
pessoa coletiva 502995912 e sede na Rua Vasco da Gama, 20, 2685-244
Portela LRS e Opel Automobile, GmbH e PSA Automobiles SA, 2-10 Boulevard
de l’Europe, 78 300 Poissy, França.
Mais destinatários: Consulte os prestadores de serviços de IT acima mencionados.
Prestadores:
• Acp - Serviços de Assistência, Lda., com número único de identificação
fiscal e de matrícula 501864164 e com sede em Avenida da República,
Nº 62-F, 1º 1050-197 Lisboa.
STELLANTIS Portugal, S.A., com o número único de identificação fiscal e
pessoa coletiva 502995912 e sede na Rua Vasco da Gama, 20, 2685-244
Portela LRS e Opel Automobile, GmbH e PSA Automobiles SA, 2-10 Boulevard
de l’Europe, 78 300 Poissy, França.
Mais destinatários: Consulte os prestadores de serviços de IT acima mencionados.

Respectivos dados de identificação
do veículo*, dados de identificação
(pseudónimos)*,
respectivos
incentivos de vendas/serviços e outros
dados de programa relacionados com
margem

Administração de Incentivos de Vendas/Serviços,
Programas bónus e outros programas relacionados
com margem entre Parceiros Opel e Opel ex:
myBonus, programa Loyalty Bonus, desde que a sua
autorização não seja necessária

STELLANTIS Portugal, S.A., com o número único de identificação fiscal e
pessoa coletiva 502995912 e sede na Rua Vasco da Gama, 20, 2685-244
Portela LRS e Opel Automobile, GmbH e PSA Automobiles SA, 2-10 Boulevard
de l’Europe, 78 300 Poissy, França.

Respectivos dados de identificação e
contacto*, dados de identificação do
veículo*, respectivas vendas e dados
de contrato de serviço*

Administração de Auditorias do Distribuidor e
Controlo de Documentos

STELLANTIS Portugal, S.A., com o número único de identificação fiscal e
pessoa coletiva 502995912 e sede na Rua Vasco da Gama, 20, 2685-244
Portela LRS e Opel Automobile, GmbH e PSA Automobiles SA, 2-10 Boulevard
de l’Europe, 78 300 Poissy, França.

Mais destinatários: Consulte os prestadores de serviços de IT acima mencionados.

Mais destinatários: Consulte os prestadores de serviços de IT acima mencionados.

Rubrica Vendedor

Rubrica Cliente

Dados/Categorias de dados
Respectiva identificação e dados de
contacto*, dados de identificação do
veículo*

Motivo(s)

Destinatário(s)

Pré-registo no programa e serviços myOpel

STELLANTIS Portugal, S.A., com o número único de identificação fiscal e
pessoa coletiva 502995912 e sede na Rua Vasco da Gama, 20, 2685-244
Portela LRS.
Os destinatários acima listados divulgam os seus dados pessoais aos
respectivos fornecedores do serviço de IT para suportar a administração dos
motivos indicados, em particular:
• PSA Automobiles SA, 2-10 Boulevard de l’Europe, 78 300 Poissy, France.
Mais destinatários: Consulte os prestadores de serviços de IT acima
mencionados.

Respectivos dados de identificação do
veículo*, data de primeira matrícula*
conceção*,
modelo*,
estilo
de
carroçaria*

Provisão dos Serviços de Assistência Rodoviária OEM
Europeia

ARC EUROPE SA
2 Avenue des Olympiades
1140 Brussels, BELGIUM
Aplicável ao Reino Unido:
ROYAL AUTOMOBILE CLUB MOTORING SERVICES
Registered Office RAC House
Brockhurst Crescent 7
Walsall WS5 4AW, UNITED KINGDOM
Aplicável para FR, IT:
INTER MUTUELLES ASSISTANCE SA
118 Avenue de Paris CS 40000
79033 Niort CEDEX9, FRANCE
Aplicável para NO:
FALCK REDNING AS
Maridalsveien 300
SB 4900 Nydalen
NO-0423 Oslo, NORWAY
Aplicável em Portugal:
Acp - Serviços de Assistência, Lda., com número único de identificação fiscal
e de matrícula 501864164 e com sede em Avenida da República, Nº 62-F, 1º
1050- 197 Lisboa.

B. Finalidades relacionadas com o cumprimento com uma obrigação legal de acordo com Art. 6 (1) 1 c) do RGPD:
Dados/Categorias de dados

Motivo(s)

Destinatário(s)

VIN*, respectivas especificações de
produto e serviços*, dados técnicos para
peças e acessórios, dados relacionados
com oficina e serviços, incluindo códigos
de problema de diagnóstico* ou dados
da unidade de controlo de veículos

Monitorização de produto, responsabilidade pelo
produto (em associação com o Controlo de Qualidade/
Seguro de Qualidade) e potenciais campanhas
técnicas de recuperação

STELLANTIS Portugal, S.A., com o número único de identificação fiscal e
pessoa coletiva 502995912 e sede na Rua Vasco da Gama, 20, 2685-244
Portela LRS e Opel Automobile, GmbH e PSA Automobiles SA, 2-10 Boulevard
de l’Europe, 78 300 Poissy, França.
Os destinatários listados acima divulgam os seus dados pessoais aos
prestadores de serviços IT acima mencionados.

C. Finalidades relacionadas com os interesses legítimos seguidos pelo responsável pelo tratamento ou por terceiros em conformidade com o Art. 6 (1) 1 f) do RGPD, a não ser que
tenha exercido o seu direito de objecção (Art. 21 (1) do RGPD):
Dados/Categorias de dados

Motivo(s)

Destinatário(s)

Respectivos dados de identificação
e de contacto*, especificações do
produto e serviço*, dados contratuais

Pesquisa de mercado e inquéritos ao consumidor
para receber feedback relacionado com os produtos e
serviços Opel (ex: inquéritos de satisfação do cliente,
inquéritos de qualidade do produto ou serviço)
apenas no caso de o cliente poder ser contactado
através do respectivo canal de comunicação para
estes motivos sem autorização prévia do cliente

STELLANTIS Portugal, S.A., com o número único de identificação fiscal e
pessoa coletiva 502995912 e sede na Rua Vasco da Gama, 20, 2685-244
Portela LRS e Opel Automobile, GmbH e PSA Automobiles SA, 2-10 Boulevard
de l’Europe, 78 300 Poissy, França.
Os destinatários acima listados divulgam os seus dados pessoais aos respectivos
processadores envolvidos para suportar a administração dos motivos indicados.
Prestadores:
Equação Lógica – Estudos do Mercado, Unipessoal, Lda., pessoa colectiva n.º
509256481, registada na Conservatória do Registo Comercial de Lisboa com
o mesmo número, com sede na Av. República da Bulgária, n.º 12, 12.ºB, 1950375 Lisboa.
Aura Corporation (UK) Ltd, VAT number GB 697685845, company address at
The Old Post House, 18 London End, Beaconsfield, HP9 2JH.

VIN*, respectivas especificações de
produto e serviços*, dados técnicos para
peças e acessórios, dados relacionados
com oficina e serviços, incluindo códigos
de problema de diagnóstico* ou dados
da unidade de controlo de veículos

Melhoria de produtos e serviços, melhoria de
qualidade, campanhas, campanhas de remodelação,
desenvolvimento contínuo do produto (informação
sobre desgaste, diagnóstico e reparação), também
em associação com o Controlo de Qualidade/
Segurança de Qualidade

STELLANTIS Portugal, S.A., com o número único de identificação fiscal e
pessoa coletiva 502995912 e sede na Rua Vasco da Gama, 20, 2685-244
Portela LRS e Opel Automobile, GmbH e PSA Automobiles SA, 2-10 Boulevard
de l’Europe, 78 300 Poissy, França.
Os destinatários acima listados divulgam os seus dados pessoais aos respectivos
processadores envolvidos para suportar a administração dos motivos indicados.

D. Finalidades para as quais deu autorização em conformidade com o Art. 6 (1) 1 a) do RGPD, a não ser que tenha exercido o seu direito de retirar consentimento (Art. 7 (3) do RGPD), como:
Dados/Categorias de dados

Motivo(s)

Destinatário(s)

Dados de identificação, dados de
contacto, dados de identificação do
veículo em associação com os dados
contratuais, dados de veículo e serviços
incluindo especificações dos produtos
e serviços, dados técnicos para peças
e acessórios, dados relacionados com
oficina e serviços

Actividades de marketing, propósitos de identificação
e reconhecimento

STELLANTIS Portugal, S.A., com o número único de identificação fiscal e
pessoa coletiva 502995912 e sede na Rua Vasco da Gama, 20, 2685-244
Portela LRS e Opel Automobile, GmbH divulgar os meus dados pessoais aos
respetivos prestadores de serviços de (IT-) para suportar a administração
dos motivos indicados, em particular:

Respectivas especificações de produto,
dados de identificação e contacto*,
respectivos
dados
contratuais,
respectivos incentivos de vendas/
serviços e outros dados de programa
relacionados com margem

Administrar programas de compensação e bónus
de vendas e outros programas relacionados com
margem entre os Parceiros Opel e Opel

• PSA Automobiles S.A., 2-10 Boulevard de l’Europe, 78 300 Poissy, France
Mais destinatários: Consulte os prestadores de serviços de IT acima mencionados.
STELLANTIS Portugal, S.A., com o número único de identificação fiscal e
pessoa coletiva 502995912 e sede na Rua Vasco da Gama, 20, 2685-244
Portela LRS e Opel Automobile, GmbH e PSA Automobiles SA, 2-10 Boulevard
de l’Europe, 78 300 Poissy, França.
Mais destinatários: Consulte os prestadores de serviços de IT acima mencionados.

Rubrica Vendedor

Rubrica Cliente

OS SEUS DIREITOS
Enquanto titular dos dados, tem o direito de acesso, rectificação, eliminação (direito a ser esquecido), direito de limitação do tratamento, direito à portabilidade de dados, direito
de oposição ao tratamento de dados pessoais que lhe digam respeito com base no Art. 6 (1) 1 e) ou f) RGPD ou quando os dados pessoais forem tratados para marketing directo
de acordo com a legislação.
Tenha em consideração que os direitos acima mencionados são limitados por lei e têm de ser cumpridos por nós possivelmente em conformidade com determinadas condições.
Mediante pedido, na qualidade de responsáveis pelo tratamento, os seus dados pessoais podem ser actualizados por nós em qualquer altura (ex: alteração do seu endereço).
Para tal, deverei contactar o meu Parceiro Opel através de
AUTOCRESCENTE, LDA.
Estrada de São João, nº20
9000-123 Funchal
291147255
opel@autocrescente.com
www.opelautocrescente.com

Por favor identifique claramente que se trata de um assunto de “protecção de dados” ao entrar em contacto connosco, de modo a que possamos dar seguimento ao seu pedido o
mais rapidamente possível.
Para exercer o seu direito de apresentar uma reclamação à autoridade de controlo nacional (Art. 77 RGPD), contacte CNPD – Comissão Nacional de Protecção de Dados - Av. D. Carlos
I, 134 - 1.º 1200-651 Lisboa - Tel: +351 213928400 - Fax: +351 213976832 - e-mail: geral@cnpd.pt

CONTACTE-NOS
AUTOCRESCENTE, LDA.
Estrada de São João, nº20
9000-123 Funchal
291147255
opel@autocrescente.com
www.opelautocrescente.com

Assinale o campo para ser utilizado um pré-registo myOpel em todos os casos:

 Pelo presente autorizo o meu Parceiro Opel a efectuar o meu pré-registo para myOpel.

Tenho conhecimento de que serei contactado por e-mail/SMS ou por telefone para concluir o processo de registo e activar a conta myOpel.

Rubrica Vendedor

Rubrica Cliente

