AVISO PROTEÇÃO DE DADOS PARKING EESS
Informam-se os possíveis utilizadores de que o registo só é permitido a pessoas maiores de 14
anos; consequentemente, a aceitação das presentes condições legais implicará a declaração
do utilizador de que é maior de 14 anos.
De seguida, mostramos-lhe as informações básicas sobre como tratamos os seus dados
pessoais:
Responsável: Repsol Comercial de Productos Petrolíferos, S.A., com domicílio em
28045 Madrid, Méndez Álvaro, 44
Delegado de proteção de dados: protecciondedatos@repsol.com
Dados objeto do tratamento e procedência: os dados que nos proporcionar, os
derivados da utilização dos serviços de reserva de estacionamento, assim como os seus
dados de localização e os derivados da sua navegação neste site.
Finalidade básica: realizar o seu registo no site ou na aplicação, assim como os
procedimentos de gestão necessários para o correto funcionamento da mesma, a gestão
da sua reserva e a prestação do serviço de estacionamento que, conforme o caso,
solicite, para além da gestão de utilizadores, incidentes ou reclamações,
encaminhamento de consultas, assim como envio de informações referentes ao presente
site ou ao seu pedido, incluindo a análise das suas informações, com o intuito de realizar
estdos estatísticos e de satisfação e poder melhorar os nossos produtos e/ou serviços.
Base legítima: A execução do seu pedido e o nosso interesse legítimo em procurar a
melhoria do serviço para a finalidade básica. Para as finalidades adicionais, a base do
tratamento é o seu consentimento.
Destinatários dos dados: Os que sejam necessários em conformidade com a Lei e a
fornecedores que nos prestem serviços na sua condição de encarregado do tratamento.
No caso de realizar uma reserva, iremos remeter os seus dados de contacto e relativos
ao seu pedido à entidade gestora da instalação de estacionamento na qual solicite a
reserva de lugar, para a gestão correta da mesma. As empresas do grupo Repsol* se
assim o consentiu.
Direitos do interessado: Acesso, retificação, oposição, supressão, limitação ao
tratamento, portabilidade e ao retirar o consentimento prestado. Pode encontrar um
detalhe maior na Política de Privacidade em www.repsol/privacidad.com. Estes direitos
poderão ser exercidos através de uma comunicação para sacportal@repsol.com ou do
telefone 901101520. De igual modo, poderá formular, em qualquer momento, uma
reclamação perante a autoridade de controlo
Duração do tratamento: Trataremos os seus dados enquanto não cancelar o seu
registo e, uma vez finalizado, iremos conservá-los bloqueados pelo tempo de prescrição
das responsabilidades penais, civis, comerciais e/ou administrativas.
Transferências internacionais: As que resultem da nossa relação com fornecedores de
serviços com as garantias dispostas na Política de privacidade disponível em
www.repsol/privacidad.com
Informação adicional: Pode consultar informações mais detalhadas sobre como
tratamos
os
seus
dados
na
Política
de
privacidade
disponível
em
www.repsol/privacidad.com

Para além disso, queremos tratar as suas informações para lhe remeter informações
comerciais por via eletrónica. Para consentir, só tem de assinalar as caixas que irá encontrar
de seguida no formulário.
Finalidade adicional 1:

Receção de comunicações comerciais eletrónicas dirigidas pela Repsol, S.A.
Consinto que a Repsol Comercial de Productos Petrolíferos, S.A. trate os meus dados para
finalidades comerciais como cliente único do grupo Repsol. Esta finalidade implica realizar
estudos de mercado e opinião, bem como a comunicação dos seus dados pessoais
identificativos de contacto – nome, documento de identificação pessoal, telefone e/ou correio
eletrónico - a outras empresas do grupo Repsol* de modo a identificar se mantém relação com
alguma delas. No caso de a manter, autoriza que aquelas empresas do grupo Repsol* que
também tenham dados seus, os comuniquem à Repsol Comercial de Productos Petrolíferos,
S.A.. Repsol Comercial de Productos Petrolíferos, S.A. combinará toda a sua informação
disponível dentro do grupo Repsol*, de forma que lhe permita disor de uma visão única do seu
perfil nas suas relações com o grupo Repsol*. Estas informações serão tratadas para realizar
segmentações e perfis, bem como fazer-lhe chegar informações e ofertas adaptadas a si, por
meios eletrónicos ou não, sobre produtos e/ou serviços relacionados com soluções
energéticas, transportes, mobilidade, ajuda à automação, seguros, finanças, lazer, viagens, lar,
desporto, gastronomia, programas de fidelização, meios e serviços de pagamento ou
telecomunicações.
Informamo-lo de que apesar de não prestar o seu consentimento para a finalidade anterior,
Repsol Comercial de Productos Petrolíferos, S.A. pode remeter-lhe informações comerciais
sobre serviços de reserva de estacionamento e afins. A base legítima deste tratamento é o
nosso interesse legítimo.

Finalidade adicional 2
Cessão de dados a outras empresas do grupo Repsol
Consinto que a Repsol Comercial de Productos Petrolíferos, S.A. ceda todos os meus dados
pessoais ao resto das empresas do grupo Repsol* para que estas, por sua vez, partilhem entre
si todas as minhas informações, combinem os meus dados e os tratem na forma e com as
finalidades descritas na Finalidade Adicional 1.
* Lista completa de empresas do grupo Repsol, sua localização e as suas diversas atividades
em www.informeanual.repsol.com.
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