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INFORMAÇÃO RELATIVA AOS TERMOS E CONDIÇÕES DO TRATAMENTO DE DADOS PESSOAIS 

Os dados pessoais recolhidos pela StarSul - Comércio de Automóveis S.A. são necessários para a execução 
do contrato de compra e venda e diligências pré-contratuais a pedido do titular, nomeadamente para a 
formalização do contrato de compra e venda e avaliar a sua satisfação, e com base nos seus interesses 
legítimos para prestar informação personalizada sobre «Revisão» e «Inspeção Periódica Obrigatória» com 
vista a melhorar a segurança e qualidade dos bens e serviços disponibilizados, constituindo, este, o 
fundamento para o respetivo tratamento. Informamos que tem o direito de se opor, em qualquer 
momento e gratuitamente, a tal tratamento. Os dados pessoais recolhidos não serão tratados de forma 
incompatível com a(s) finalidade(s) acima identificadas, sem prejuízo do tratamento para fins legais. 

A responsável pelo tratamento dos dados é a StarSul - Comércio de Automóveis S.A., com sede em 
E.N.125, Vale da Venda, Apartado 97, 8135-032 Faro.  

A StarSul - Comércio de Automóveis S.A. conservará os dados pessoais recolhidos pelo período de tempo 
estritamente necessário às finalidades acima identificadas, sem prejuízo da sua conservação para 
cumprimento de obrigações legais ou para demonstração dos termos da relação contratual. 

Os dados pessoais devem ser comunicados de forma exata e mantidos permanentemente atualizados. 

Por regra, a StarSul - Comércio de Automóveis S.A. não transfere ou partilha com terceiros (outros que não 
prestadores de serviços a agir sob nossa orientação e responsabilidade), informação relativa a dados 
pessoais, salvo se a isso for obrigada por requisitos legais ou regulamentares.  

A StarSul - Comércio de Automóveis S.A. pode subcontratar prestadores de serviços para situações em que 
existe essa necessidade ou que considere haver uma mais-valia. Esta prerrogativa pode implicar a 
necessidade de partilhar informação relativa a dados pessoais. A StarSul - Comércio de Automóveis S.A. 
tomará todas as medidas necessárias para garantir que os prestadores de serviços ofereçam todas as 
garantias de salvaguarda, segurança e confidencialidade dos dados pessoais partilhados. 

 

DIREITOS DO TITULAR DOS DADOS PESSOAIS 

a) O titular tem direito de solicitar ao Responsável pelo Tratamento o acesso aos seus dados pessoais, bem 
como à sua retificação ou apagamento ("direito a ser esquecido"); 

b) O titular tem direito a receber os dados pessoais que lhe digam respeito e, bem assim a transmitir esses 
dados a outro responsável pelo tratamento (“portabilidade”). 

c) O titular tem direito a que o Responsável pelo Tratamento ou qualquer entidade a quem a mesma tenha 
transmitido os seus dados pessoais mediante o seu consentimento prévio, apliquem medidas técnicas e 
organizativas adequadas para assegurar um nível de proteção contra tratamento não autorizado ou ilícito e 
contra a sua perda, destruição ou danificação acidental, adotando as medidas técnicas ou organizativas 
adequadas. 

d) O titular tem direito à oposição ao tratamento dos seus dados. 

e) O titular tem direito à correção, à limitação do tratamento ou ao apagamento dos seus dados pessoais. 

f) O titular tem direito a ser informado sem demora injustificada, quando ocorra uma violação de dados 
pessoais suscetível de implicar um elevado risco para os seus direitos e liberdades. 

g) O titular tem direito a apresentar reclamações às autoridades de controlo. 

h) O titular tem direito a não ficar sujeito a qualquer decisão tomada exclusivamente com base no 
tratamento automatizado, incluindo a definição de perfis, que produza efeitos na sua esfera jurídica ou que 
o afete significativamente de forma similar. 

 

Os direitos do titular dos dados devem ser exercidos através do e-mail protecao-dados@starsul.pt ou 
através de qualquer outro contacto identificado neste documento. 
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