CLÁUSULA DE PROTEÇÃO DE DADOS DE SUMMA

!

Faz-se constar, aos efeitos previstos na normativa em matéria de proteção de dados
de carácter pessoal, que o acesso e registro na presente página web é voluntário.

!

Com respeito ao registro e acesso de Utilizadores, assim como para a gestão das
reservas que forem realizadas, a presente página web obtém certa informação do
Utilizador que pode qualificar-se como dados de carácter pessoal. Os dados aportados
pelos utilizadores serão incorporados a um ficheiro titularidade da Repsol, S. A.,
entidade com domicílio social em Madrid, Méndez Álvaro, 44, cujo tratamento estará
sujeito à normativa em matéria de proteção de dados e com a finalidade de ser
utilizado na realização de quantas gestões forem necessárias para o correto
funcionamento da web, a gestão da sua reserva e a prestação do serviço de
estacionamento que você solicite, se for o caso, além das finalidades de gestão de
utilizadores, gestão de incidências, canalização de consultas e envio de informação
referente à presente página web.

!

Para além disso, informa-se ao Utilizador que a gestão das reservas que este solicite
implica, necessariamente, que os seus dados de contacto, bem como os relativos à
sua solicitação, sejam cedidos à entidade administradora da instalação de
estacionamento na qual você solicite reserva de vaga, para a correta gestão da
mesma.
Adicionalmente, se você aceita receber ofertas e promoções, lhe informamos que
está a consentir o tratamento dos seus dados de carácter pessoal, os seus dados de
localização e os derivados da sua navegação nesta página web, para o envio - por
meios eletrónicos e não eletrónicos-, de comunicações comerciais e boletins
informativos, e/ou outras informações de qualquer índole remetidas pela Repsol, S. A.
e/ou por qualquer uma das empresas que integram o Grupo Repsol, o envio e/ou
participação nas atividades promocionais da Repsol, S. A. e/ou de qualquer uma das
empresas que integram o Grupo Repsol, análise de perfis, estudos de mercado, de
opinião, de usos e hábitos e/ou de qualidade, e a gestão de incidências, (podendo
encontrar informação detalhada e atualizada sobre as entidades que integram tal
Grupo, a sua localização e sobre as suas diversas atividades na Memória Consolidada
do Grupo correspondente ao último exercício disponível na seção de Investidores de
repsol.com). Ao marcar o quadro habilitado ao efeito, o Utilizador autoriza
expressamente à Repsol, S. A. a tratar os seus dados pessoais, recolhidos agora ou
no futuro como consequência do uso da presente página web, para os fins indicados,
bem como a cessão dos mesmos à terceiros que formam parte do Grupo Repsol.
Em conformidade com o disposto na Lei Orgânica espanhola 15/1999 de 13 de
dezembro, de Proteção de Dados de Carácter Pessoal, o utilizador poderá em todo
momento dirigir-se à Repsol, S. A. para exercer os seus direitos de acesso e
retificação, acedendo diretamente à opção Modificação de Dados, assim como para
exercer os seus direitos de cancelamento e oposição, a través do telefone
(+34) 901 101 520, ou mediante correio eletrónico para o endereço
sacportal@repsol.com.
Informamos aos possíveis utilizadores que o registro apenas está permitido às
pessoas maiores de 14 anos, em consequência, a aceitação das presentes condições
legais implicará a declaração do utilizador de que é maior de 14 anos, tudo isto aos
efeitos previstos no artigo 13 do RD espanhol 1720/2007, de 21 de dezembro.

