Todas as suas informações pessoais recolhidas, serão usadas para o ajudar a tornar a sua visita
no nosso site o mais produtivo e agradável possível. Recolhemos informação sua quando
coloca um pedido de aquisição de produtos ou serviços no nosso website e/ou quando
subscreve a nossa newsletter, pois para utilizar alguns serviços é pedido aos utilizadores que
forneçam previamente certos dados de carácter pessoal, tal como nome, localidade, e-mail e
contacto telefónico. Estes dados pessoais serão utilizados internamente para fins comerciais,
nomeadamente para resposta a pedidos de informação via telefone/e-mail, envio de correio
postal/eletrónico (newsletters), envio de sms, entre outras ferramentas de comunicação.
«Dados Pessoais», referem-se à informação relativa a uma pessoa singular identificada ou
identificável (Titular dos Dados). É considerada identificável, uma pessoa singular que possa
ser identificada, direta ou indiretamente, em especial por referência a um identificador, como
por exemplo um nome, um número de identificação, dados de localização, identificadores por
via eletrónica ou a um ou mais elementos específicos da identidade física, fisiológica, genética,
mental, económica, cultural ou social dessa pessoa singular.
O proponente declara que as informações prestadas são verdadeiras e autoriza os parceiros da
Stand Usacar, Comércio de Automóveis Usados, Lda. a efetuar a consulta das bases de dados
pessoais centralizadoras de responsabilidade de crédito legalmente constituídas, com vista à
análise da presente e futuras propostas de crédito. Mais autoriza que se tomem as diligências
necessárias para confirmar as informações prestadas e o inter-relacionamento dos seus dados
com as bases de dados do Banco de Portugal, ou outras bases de dados, com vista a presente
proposta do proponente.
O proponente autoriza ser contactado no sentido de esclarecer qualquer dúvida que surja na
análise. Poderá ser solicitado a entrega de documentos ou a prestação de informação
adicional.
O uso deste website ou aplicações pressupõe a aceitação deste Acordo de Privacidade. A
empresa detentora deste website ou aplicações reserva-se ao direito de alterar este acordo
sem aviso prévio. Deste modo, recomendamos que consulte a nossa política de privacidade
com regularidade de forma a estar sempre atualizado.
Este Acordo de Privacidade está de acordo com a lei que entrou em vigor partir de 25 de maio
de 2018, quando passa a ser aplicável o Regulamento Geral sobre a Proteção de Dados
Pessoais – Regulamento nº 2016/679 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 27 de Abril de
2016, que estabelece as regras relativas à proteção, tratamento e livre circulação dos dados
pessoais das pessoas singulares e que se aplica diretamente a todas as entidades que
procedam ao tratamento desses dados, em qualquer Estado membro da União Europeia,
nomeadamente Portugal.

