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INFORMAÇÃO CLIENTE VEÍCULO NOVO
CONCESSIONÁRIO VIATURAS NOVAS, REPARADOR AUTORIZADO
MADEIRA AUTO-CAR, LDA
CAMINHO DE REGEDOR NAZARÉ SÃO MARTINHO 9000-096, FUNCHAL
Telefone: 291702670
E-mail: alfredo.mendonca@madeiraautocar.com
Web: www.madeiraautocar.com
NIPC: 511007779

DATA DE EMISSÃO: 12/11/2021
Nº DE PROPOSTA:
1945860
Nº CLIENTE:
1310402
DADOS DO CLIENTE:
Razão Social:
ASSOCIAÇÃO MUSICAL E CULTURAL XARABAMDA
Morada:
robmoniz@gmail.com
E-mail:

Contacto:
NIF:

VEÍCULO POSSUÍDO:
Marca:
Modelo:
Versão:

Nº VO:
Matrícula:
Mat:
Kms:

Sr. ROBERTO MONIZ
511041047

Telf Empresa:
Fax:

351962908517

Livro de Manutenção:
Nº de propietários:
Peritagem:

VEÍCULO PROPOSTO, SEGUNDO CARACTERISTICAS TÉCNICAS:
Jumpy Combi XL 1.5 BlueHDi 120 S&S CVM6
Modelo:
Branco Banquise
Cor:
Jumpy de Passageiros
Gama:
As condições de garantia do veículo proposto figuram na Ordem de Encomenda Veículo
Novo Citroën e na Garantia de Manutenção que se entrega com cada veículo.
✔
✔
Teste Drive proposto:    Teste
Drive realizado:    Serviço Proposto: 

Equipamento de série :

Banco da 2ª fila 2/3 1/3 basculante do lado direito,Banco de 3 lugares na 3ª fila monobloco,Retrovisores com comando e desembaciamento eléctricos,Sistema Audio MP3 DAB,Ar condicionado manual,

Equipamento opcional:
Opções:
✔ Ajuda ao estacionamento traseiro

✔ Banco do passageiro com dois lugares










Estofos:
✔ Tecido Mica

Pintura:
✔ Branco Banquise

Serviços





Acessórios:




Implementos:



Preços:

203,25 €
113,81 €

Preços:
0,00 €
Preços:

0,00 €

Preços:

Preços:

PROPOSTA:
PREÇO BASE
TOTAL OPÇÕES
DESCONTOS

28.925,82 €
317,07 €
-7.310,72 €

Sub TOTAL
I.S.V.
DLTP
ECO TAXA PNEUS
ECO-LUB (ÓLEOS)
ECO VALOR (PILHAS)
Sub TOTAL
TOTAL TRIBUTÁVEL
IVA 22.00%
TOTAL
IUC (não sujeito a IVA)
CONTRATOS SERVICE
SERVIÇOS CONECTADOS
ACESSÓRIOS
TOTAL IMPLEMENTOS
TOTAL V. N.
AVALIAÇÃO RETOMA
TOTAL COM RETOMA

21.932,17 €
3.706,45 €
696,72 €
9,20 €
0,80 €
0,00 €
4.413,17 €
26.345,33 €
5.795,97 €
32.141,30 €
181,77 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
32.323,07 €

Preços:

Observações:

Proposta válida até 30/11/2021 , se o veículo estiver disponível.
Assinatura do Cliente:
Para qualquer consulta pode dirigir-se ao vendedor:
Vendedor::
Telefone::
Email:

CARLOS RODRIGUES
291239810
carlos.rodrigues@madeiraautocar.com

Assinatura

Carimboo

_
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Informação sobre o tratamento de dados pessoais
Os seus dados pessoais serão tratados por nós, o seu Parceiro Citroën 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*, endereço e-mail, números de telefone),
dados de identificação do veículo (ex: número de Identificação do Veículo (VIN)*, número de registo/número de matrícula) para este acordo e para qualquer acordo e contrato
relacionado com este acordo (ex: acordos de garantia, acordos de leasing, acordos de financiamento), em associação aos dados contratuais relacionados, dados do veículo e de serviços
incluindo especificações do produto e serviços (ex: modelo, acabamento, 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 armazenados durante dez anos após a relação contratual ter terminado. No caso de ter dado a sua autorização para propósitos de Marketing, os seus
dados pessoais serão armazenados para estes fins durante três anos após o último contacto connosco ou com STELLANTIS Portugal, S.A.
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. 
Motivos relacionados com a execução de um contrato ou relacionados com etapas na solicitação do assunto dos dados antes de celebrar contrato em conformidade com o Art. 6
(1) 1 b) da Regulamento Geral sobre a Proteção de Dados (RGPD):
Dados/Categorias de dados
Respetiva identificação e dados de
contacto*, dados de veículo e serviços,
incluindo especificações do produto e
dos serviços*.

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

Destinatário(s)
STELLANTIS Portugal, S.A., com sede na Rua Vasco da Gama, 20, 2685-244 Portela
LRS, com o número único de matrícula e identificação fiscal 502995912 e a PSA
Automobiles SA, 2-10 Boulevard de l’Europe, 78 300 Poissy, France.
Os destinatários acima listados divulgam os seus dados pessoais aos respetivos
fornecedores do serviço 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 proteção 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-bindingcorporate-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 proteção 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://atos.net/content/dam/global/documents/atos-binding-corporate-rules.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).
Divulgamos os seus dados pessoais aos nossos prestadores de serviços envolvidos que
agem enquanto subcontratantes para suportar a administração dos motivos indicados,
em particular:
• Fair Computer Systems, Ostendstr. 132, 90482 Nürnberg, Germany.

Respetiva 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.

- Processamento de garantia.
- Processamento de problemas, reclamações
e pedidos, em particular pelos Centros de
Assistência/Compromisso Citroën.
- Processamento 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 sede na Rua Vasco da Gama, 20, 2685-244 Portela
LRS, com o número único de matrícula e identificação fiscal 502995912 e PSA
Automobiles SA, 2-10 Boulevard de l’Europe, 78 300 Poissy, France.
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.

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

Atualização de software e hardware.

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

Respetivos dados de identificação do
veículo*, dados de identificação
(pseudónimos)*, respetivos 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 Citroën e Citroën ex: myBonus,
programa Loyalty Bonus, desde que a sua
autorização não seja necessária

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

Respetivos dados de identificação e
contacto*, dados de identificação do
veículo*, respetivas vendas e dados de
contrato de serviço*.

Administração de Auditorias do Distribuidor e
Controlo de Documentos.

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

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

Mais destinatários: Consulte os prestadores de serviços de IT acima mencionados.
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Dados/Categorias de dados

Motivo(s)

Destinatário(s)

Respetiva identificação e dados de
contacto*, dados de identificação do
veículo*.

Pré-registo no programa e serviços myCitroën.

STELLANTIS Portugal, S.A., com sede na Rua Vasco da Gama, 20, 2685-244 Portela
LRS, com o número único de matrícula e identificação fiscal 502995912.
Os destinatários acima listados divulgam os seus dados pessoais aos respetivos
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.

Respetivos 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. Motivos relacionados 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*, respetivas 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 sede na Rua Vasco da Gama, 20, 2685-244
Portela LRS, com o número único de matrícula e identificação fiscal 502995912
e PSA Automobiles SA, 2-10, Boulevard de l’Europe, 78 300 Poissy, France.
Os destinatários listados acima divulgam os seus dados pessoais aos prestadores
de serviços IT acima mencionados.

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

Motivo(s)

Destinatário(s)

Respetivos 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 Citroën (ex: inquéritos de satisfação do
cliente, inquéritos de qualidade do produto ou
serviço) apenas no caso de o cliente poder ser
contactado através do respetivo canal de comunicação
para estes motivos sem autorização prévia do cliente.

STELLANTIS Portugal, S.A., com sede na Rua Vasco da Gama, 20, 2685-244
Portela LRS, com o número único de matrícula e identificação fiscal 502995912
e PSA Automobiles SA, 2-10, Boulevard de l’Europe, 78 300 Poissy, France.
Os destinatários acima listados divulgam os seus dados pessoais aos respetivos
processadores envolvidos para suportar a administração dos motivos indicados.
Prestadores:
• Equação Lógica – Estudos do Mercado, Unipessoal, Lda., pessoa coletiva 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*, respetivas 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 sede na Rua Vasco da Gama, 20, 2685-244
Portela LRS, com o número único de matrícula e identificação fiscal 502995912
e PSA Automobiles SA, 2-10, Boulevard de l’Europe, 78 300 Poissy, France.
Os destinatários acima listados divulgam os seus dados pessoais aos respetivos
processadores envolvidos para suportar a administração dos motivos indicados.
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D. 
Motivos para os 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.

A c ti v i d ad es d e m arketi n g , p r op ó s it os d e
identificação e reconhecimento.

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

Respetivas especificações de produto,
dados de identificação e contacto*,
respetivos dados contratuais, respetivos
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 Citroën e Citroën.

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

Os seus direitos
Enquanto titular dos dados, tem o direito de acesso, retificação, 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 direto 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, enquanto responsável pelo tratamento, os seus dados pessoais podem ser atualizados por nós em qualquer altura (ex: alteração do seu endereço).
Se pretender exercer os seus direitos acima mencionados contacte-nos para
MADEIRA AUTO-CAR, LDA
CAMINHO DE REGEDOR NAZARÉ SÃO MARTINHO
9000-096 FUNCHAL
291702670
alfredo.mendonca@madeiraautocar.com
www.madeiraautocar.com
Por favor identifique claramente que se trata de um assunto de “proteção 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 Proteção 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
MADEIRA AUTO-CAR, LDA
CAMINHO DE REGEDOR NAZARÉ SÃO MARTINHO
9000-096 FUNCHAL
291702670
alfredo.mendonca@madeiraautocar.com
www.madeiraautocar.com
Por favor identifique claramente que se trata de um assunto de “proteção de dados” ao entrar em contacto connosco, de modo a que possamos dar seguimento ao seu pedido o mais
rapidamente possível.

Assinale o campo para ser utilizado um pré-registo myCitroën em todos os casos:
 Pelo presente autorizo o meu Parceiro Citroën a efetuar o meu pré-registo para myCitroën.
Tenho conhecimento de que serei contactado por e-mail/SMS ou por telefone para concluir o processo de registo e ativar a conta myCitroën.
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DECLARAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO
MADEIRA AUTO-CAR, LDA
CAMINHO DE REGEDOR NAZARÉ SÃO MARTINHO
9000-096 FUNCHAL
291702670
alfredo.mendonca@madeiraautocar.com
www.madeiraautocar.com

1310402
ID de cliente: 			
Saudação: 			
ROBERTO MONIZ / ASSOCIAÇÃO MUSICAL E CULTURAL XARABAMDA
Nome/Designação social: 			
511041047
Número de identificação fiscal: 			
Morada/Sede: 			
Telemóvel: 351962908517

Telefone:
E-mail: robmoniz@gmail.com

Aceito que os meus dados pessoais sejam tratados pelo Parceiro Citroën acima mencionado e pela 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 , na qualidade de Responsáveis pelo Tratamento para propósitos de marketing, identificação e reconhecimento.
Os meus dados pessoais, incluindo os meus dados de identificação (ex: nome, número de cliente, data de nascimento, número da carta de condução), dados de contacto (ex: endereço
postal, endereço e-mail, números de telefone), e dados de identificação do veículo relacionados (ex: número de Identificação do Veículo (VIN), número de registo/número de matrícula)
serão processados – na medida do possível – em associação aos dados contratuais relacionados, dados do veículo e de serviços incluindo especificações do produto e serviços (ex: modelo,
acabamento, 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.
O tratamento de dados baseia-se no meu consentimento, de acordo com o Art. 6 (1) 1 (a) do Regulamento Geral de Proteção de Dados (RGPD). Os meus dados serão tratados e
divulgados pelos motivos abaixo indicados aos seguintes destinatários:
Dados/Categorias de dados

Motivos

Destinatários

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, respetivos dados relacionados
com oficina, vendas e serviços.

- Serviços ao cliente: Por exemplo, convites
para eventos, informação sobre atualizações
(técnicas) relacionadas com serviços para o
meu veículo ou qualquer veículo, notificação
de datas limites de manutenção/inspeção/
serviços ou assistência em caso de avaria

STELLANTIS Portugal, S.A., com sede na Rua Vasco da Gama, 20, 2685- 244 Portela
LRS, com o número único de matrícula e identificação fiscal 502995912 divulga os meus
dados pessoais aos respetivos prestadores de serviços de IT para as finalidades indicadas,
em particular:

- Informação do cliente: Contacto por ex.
comunicações para veículos novos e
usados, ofertas de financiamentos e
leasing, manutenção do distribuidor,
ofertas de inspeção e trabalhos de oficina,
final de um contrato de financiamento ou
leasing ou medidas de melhoria da
qualidade para o meu veículo
- Publicidade: Publicidade de ofertas
individual ou personalizada, produtos e
serviços e identificação e reconhecimento
relacionados
- Pesquisa de mercado e inquéritos ao
consumidor para receber feedback
relacionado com produtos e serviços
Citroën (ex: inquéritos de satisfação do
cliente, inquéritos de qualidade do produto
ou serviço)

• PSA Automobiles S.A., 2-10 Boulevard de l’Europe, 78 300 Poissy, France.
• 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 proteção 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-bindingcorporate-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 proteção 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://atos.net/content/dam/global/documents/atos-binding-corporate-rules.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).
O Parceiro Citroën acima mencionado divulga os meus dados pessoais aos respetivos
fornecedores do serviço de IT para as finalidades descritas, em particular:
• Fair Computer Systems, Ostendstr. 132, 90482 Nürnberg, Germany.

Aceito que os Responsáveis pelo Tratamento acima mencionados utilizem os meus dados pessoais para iniciar uma identificação exata para que possam oferecer-me os melhores serviços
e experiências e evitar possíveis inconsistências relativamente às finalidades indicadas (serviços ao cliente, informação do cliente, publicidade e inquéritos ao consumidor). Estas partes
utilizam regras de negócio nos processos de correspondência e fusão para detetar potenciais correspondências entre dois ou mais registos, provenientes de fontes e sistemas diferentes,
em particular através de pedidos online efetuados à STELLANTIS Portugal, S.A., participação em eventos de marketing da STELLANTIS Portugal, S.A., utilização do myCitroën, para
conseguir criar um principal registo do cliente, único e atualizado.
Os meus dados pessoais serão armazenados pelos motivos acima mencionados durante três anos após o último contacto com um dos controladores acima referidos.
Aceito ser contactado pelos motivos acima mencionados pelo meu Parceiro [Citroën], pela STELLANTIS Portugal, S.A., com sede na Rua Vasco da Gama, 20, 2685-244
Portela LRS, com o número único de matrícula e identificação fiscal 502995912, através de
 E-mail      Telefone      Telemóvel/SMS       Correio
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Confirmei os meus direitos de Privacidade e dados de contacto abaixo mencionados.
Para isso devo contactar o meu parceiro Citroën através dos canais de contacto indicados no parágrafo “Como entrar em contacto” abaixo.

________________________________
Data

________________________________
Assinatura

Os seus direitos
Enquanto titular dos dados, tem o direito de acesso, retificação, 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 direto 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, enquanto responsável pelo tratamento, os seus dados pessoais podem ser atualizados por nós em qualquer altura (ex: alteração do seu endereço).
Se pretender exercer os seus direitos acima mencionados contacte-nos para
MADEIRA AUTO-CAR, LDA
CAMINHO DE REGEDOR NAZARÉ SÃO MARTINHO
9000-096 FUNCHAL
291702670
alfredo.mendonca@madeiraautocar.com
www.madeiraautocar.com
Por favor identifique claramente que se trata de um assunto de “proteção 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 Proteção 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
MADEIRA AUTO-CAR, LDA
CAMINHO DE REGEDOR NAZARÉ SÃO MARTINHO
9000-096 FUNCHAL
291702670
alfredo.mendonca@madeiraautocar.com
www.madeiraautocar.com
Por favor identifique claramente que se trata de um assunto de “proteção de dados” ao entrar em contacto connosco, de modo a que possamos dar seguimento ao seu pedido o mais
rapidamente possível.

