
REGULAMENTO GERAL DE PROTEÇÃO DE DADOS 

DIREITO À INFORMAÇÃO DO TITULAR DOS DADOS 

 

O tratamento de dados pessoais deve processar-se de forma transparente e no estrito respeito pela 

reserva da vida privada, bem como pelos direitos, liberdades e garantias fundamentais. 

O objeto da presente declaração, com base na lei nº 67/98, de 26 de outubro, Lei da Proteção de 

Dados Pessoais, é a aquisição, processamento e a utilização dos seus dados pessoais para fins 

comerciais da empresa BEIRA MOTO LDA. Abaixo encontrará as informações necessárias. 

Responsável pelo tratamento: BEIRA MOTO LDA 

Encarregado de Proteção de Dados (DPO):  Inês Dias (email: beiramoto@beiramoto.pt) 

 

Política de Proteção de Dados da BEIRA MOTO LDA 

-  Finalidade de recolha de dados pessoais 

    Os dados pessoais recolhidos, mediante o presente pedido, serão utilizados exclusivamente nas 

situações descritas, tendo as seguintes bases de licitude: 

- Tratamento de dados pessoais para execução de um contrato: venda de produtos, encomenda de 

motos, serviços de reparação e serviços de entregas.  

- Faturação de artigos e/ou motos  

- Processo de financiamento (para aquisição de motos) 

- Inscrição para receber Newsletter (o email é utilizado para fins publicitários da BEIRA MOTO)  

-  Dados necessários a facultar 

  Para os devidos efeitos são necessários os seguintes dados pessoais: 

- Faturação: Nome, morada e Nº Identificação Fiscal 

- Encomenda de motos: nome, endereço, número de contacto, email e nº identificação fiscal 



- Registo de propriedade: nome, endereço, nº cartão cidadão e sua validade, nº identificação fiscal 

- Serviços de reparação: nome, morada, contacto e nº identificação fiscal 

- Para processo de financiamento são necessários os seguintes dados: 

    -  Dados financeiros – IBAN (comprovativo)  

    - Outros dados: recibo vencimento e/ou IRS, profissão, funções, entidade onde trabalha, 

contacto telefónico e  comprovativo de morada. 

- Data de nascimento - Utilizamos a sua data de nascimento de forma a felicitá-lo no seu aniversário 

e providenciar um vale de desconto para poder usufruir na nossa loja. Este dado é utilizado 

estritamente para este fim (o vale de oferta é enviado via email) 

-  Transmissão de dados a terceiros 

A BEIRA MOTO LDA transmite os seus dados a terceiros, somente nos seguintes casos: 

- Encomenda de moto, devido à política de encomenda de algumas marcas, é necessário o 

fornecimento dos dados do cliente (ex. Honda Motor Europe Limited) 

- Registo de propriedade do veículo (em motos novas o registo é feito pela marca, no caso da Honda 

Motor Europe Limited – Sucursal em Portugal a entidade responsável pelos registos é a empresa 

ROSIL - Agência de Documentação Automóvel. Na compra de uma moto usada, o registo é feito 

como transferência de proprietário, nestes casos trabalhamos diretamente com Fernanda Pires 

"Solicitadora") 

- Para processo de financiamento, os dados recolhidos para este efeito terão de ser enviados à 

entidade financeira. 

-   Dados de faturação serão encaminhados para a nossa contabilidade. 

- Segurança dos dados 

A BEIRA MOTO LDA preocupa-se em proteger os seus dados contra acesso não autorizado, perda, 

mau uso ou destruição. Os seus dados só são acessíveis para funcionários que precisam ter acesso 

aos mesmos, necessariamente, a fim de desempenhar as suas funções de forma adequada. Os dados 

são armazenados na nossa base de dados, mais especificamente na base de dados do programa de 



faturação SAGE e no nosso Sistema de Obras Beiramoto, ambas as bases de dados têm acesso 

limitado.  

 

- Prazo de conservação de dados 

Para efeitos fiscais, os dados serão mantidos pelo prazo de 10 anos, a partir da compra do produto, 

tal como decorre do artigo 123.º, n.o 4 do CIRC. 

 

O Titular dos Dados pode exigir ao Encarregado de Proteção de Dados o acesso aos dados pessoais 

que lhe digam respeito, bem como a sua retificação ou o seu apagamento, a limitação do 

tratamento, o direito de se opor ao tratamento e o direito à portabilidade dos dados (salvo se se 

aplicar alguma das restrições previstas no Regulamento 679/2016). Pode, também, retirar o 

consentimento já prestado, a qualquer momento, sem que tal retirada se repercuta na legalidade 

do tratamento até então levado a cabo.  

O Titular dos dados tem o direito de apresentar queixa junto da Autoridade de Controlo, ou seja, à 

Comissão Nacional de Proteção de Dados. 

 

Castelo Branco, 24 de maio de 2018 

 

A encarregada de proteção de dados, 

 

 

A Gerência, 

 

 


