POLÍTICA DE PRIVACIDADE DO SERVIÇO DE PAGAMENTO MÓVEL DE ESTACIONAMENTO

As entidades aqui indicadas são entidades gestoras de estacionamentos na via pública e/ou em parques
de estacionamento (cobertos e/ou à superfície) – (doravante “Empresa de Estacionamento”),
disponibilizando uma nova modalidade de pagamento do estacionamento, através do telemóvel
(“Serviço”).
A utilização do Serviço implica a recolha e posterior tratamento, pela Empresa de Estacionamento, de
dados pessoais do utilizador.
A presente Política de Privacidade regula, assim, a recolha e tratamento dos dados pessoais fornecidos
pelos utilizadores no âmbito do Serviço, assim como o exercício dos seus direitos relativamente a estes
dados, nos termos da Lei de Proteção de Dados Pessoais em vigor.
Para mais informações sobre a utilização desta nova modalidade de pagamento, o utilizador deverá
consultar a informação constante nos parquímetros e nos Termos de Utilização disponíveis aqui, dos
quais a presente Política de Privacidade faz parte integrante.
Em caso de dúvida, o utilizador deve entrar diretamente em contacto com a Empresa do
Estacionamento que gere o estacionamento no local em causa.
1.

Recolha e Tratamento de Dados Pessoais
A Empresa de Estacionamento, a cujo Serviço o utilizador pretende aderir, é a entidade
responsável pela recolha e tratamento dos dados pessoais.
Os dados pessoais serão tratados, pela Empresa de Estacionamento, para efeitos de adesão e
prestação do Serviço, incluindo o processamento do pagamento do estacionamento, podendo
recorrer, para o efeito, a entidades subcontratantes.

2.

Registo
A utilização do Serviço não implica, por si só, o registo. No entanto, para utilizar determinadas
funcionalidades do Serviço (como seja aceder à área de cliente, criar uma carteira virtual ou
subscrever serviços adicionais), o utilizador deverá registar-se e disponibilizar determinados
dados pessoais.
O utilizador é responsável pela veracidade, exatidão, atualidade e autenticidade dos dados
pessoais fornecidos no âmbito do registo no Serviço, devendo mantê-los permanentemente
atualizados.

Estes dados serão objeto de tratamento, pela Empresa de Estacionamento, nos termos da
legislação aplicável, para efeitos da prestação do Serviço e respetivas funcionalidades.
3.

Comunicação de dados a terceiros
A Empresa de Estacionamento não comunicará os dados pessoais a terceiros, exceto para efeitos
de cumprimento de obrigações legais ou mediante ordem judicial.

4.

Direito de acesso, retificação e eliminação
Nos termos da legislação aplicável, é garantido ao utilizador o direito de acesso, retificação e
atualização dos seus dados pessoais, mediante contacto direto da Empresa do Estacionamento
que gere o estacionamento no local em causa.

5.

Medidas De Segurança
A Empresa de Estacionamento está empenhada em proteger a segurança dos dados pessoais que
o utilizador disponibiliza e/ou a que tem acesso no âmbito do Serviço, bem como em assegurar
que os dados pessoais são recolhidos em condições de segurança. Assim, a Empresa de
Estacionamento garante que os dados pessoais são objeto de tratamento seguro, sendo garantida
a total segurança nas operações efetuadas, com recurso a tecnologia de proteção de dados,
complementada com códigos de acesso pessoais e intransmissíveis.
No entanto, e relativamente aos dados pessoais disponibilizados na área de cliente, e apesar dos
esforços para proteger os dados pessoais, o utilizador deve estar consciente que há sempre
algum risco de os seus dados poderem ser acedidos por terceiros, na medida em que circulam
em redes abertas.
Assim, e relativamente aos dados que disponibilize através da área de cliente, o utilizador
deverá tomar regularmente precauções que possibilitem uma maior segurança enquanto utiliza a
Internet. Desde logo, os dados atribuídos ao utilizador para acesso à área de cliente (nome de
utilizador e palavra-chave) deverão ser tratados, pelo utilizador, de forma confidencial, pelo que
o utilizador não os deverá disponibilizar nem permitir o acesso a terceiros.

6.

Alterações à Política de Privacidade
A Empresa de Estacionamento poderá alterar esta Política de Privacidade a qualquer momento.
Estas alterações serão devidamente publicitadas na área de cliente.
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