DIREITO À INFORMAÇÃO
(Artigo 13º RGPD)
A SIVA - SOCIEDADE DE IMPORTAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMÓVEIS, S.A.,
com sede na Rua do Comércio nº 2, 2050-541 Vila Nova da Rainha, com o número de pessoa
coletiva nº 500.301.522, matriculada na Conservatória do Registo Comercial sob o mesmo
número, com o capital social de € 25.000.000,00 (vinte e cinco milhões de euros) (“SIVA”)
tratará os seus dados pessoais para efeitos de marketing direto, para o envio de informações
sobre produtos e serviços das marcas comercializadas pela SIVA e envio de newsletters,
através de email e telefone.
Ao preencher o formulário aceita que a SIVA proceda ao tratamento dos seus dados pessoais
para as referidas finalidades.
Todos os dados contidos no formulário são de preenchimento obrigatório para as indicadas
finalidades.
Pode a todo o tempo exercer os seus direitos de acesso, solicitando informação quanto ao
modo como os seus dados pessoais são tratados, solicitar a retificação dos mesmos, o
apagamento, limitação e portabilidade (se cumpridos os requisitos legais aplicáveis). Mais,
pode a todo o tempo retirar o seu consentimento para o tratamento dos dados para fins de
marketing direto e demais finalidades consentidas, devendo o seu pedido ser enviado para
apoio.clientes@siva.pt.
Os dados pessoais recolhidos podem ser comunicados e tratados por quaisquer empresas
coligadas com a SIVA, exclusivamente para as finalidades referidas acima.
Conservaremos os seus dados apenas durante o período que for necessário no âmbito das
finalidades para as quais estes foram recolhidos ou até que o seu consentimento seja
revogado.
Caso pretenda apresentar alguma reclamação relativamente a matérias relacionadas com o
tratamento dos seus dados pessoais poderá fazê-lo junto da Comissão Nacional de Proteção
de Dados autoridade de controlo competente em Portugal (www.cnpd.pt).
Para mais informações sobre a nossa política em matéria de tratamento de dados pessoais,
recomendamos que consulte a nossa

Política de Privacidade disponível em

www.sivaonline.pt.
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