
 
DECLARAÇÃO DE PRIVACIDADE DE DADOS  

 
Primeiro : Consinto que Matos & Prata, Veículos, Máquinas e Peças, SA com sede em Rua Vila de Manteigas N.º 1, 6300-617 
Guarda, trate e utilize os meus dados pessoais fornecidos (por exemplo, contactos e detalhes pessoais, passatempos e interesses) 
para fins de assistência ao cliente e para comunicação selecionada sobre produtos e serviços das marcas representadas* (por 
exemplo, newsletters, convites, marketing e promoções).  
 
Segundo : Consinto que Matos & Prata, Veículos, Máquinas e Peças, SA com sede em Rua Vila de Manteigas N.º 1, 6300-617 
Guarda, trate e utilize os meus dados pessoais fornecidos (por exemplo, contactos e detalhes pessoais, passatempos e interesses) 
para fins de pesquisas de mercado e inquéritos de satisfação (não relacionados com follow-up de serviço).  
 
Terceiro : Consinto que os dados pessoais sejam utilizados para criar um perfil individual de cliente através de processos 
estatísticos. Graças a este perfil, irei receber Comunicações de Marketing com conteúdos que sejam relevantes para mim, tais 
como, por exemplo, ofertas personalizadas da Matos & Prata, SA . Quando disponíveis, os seguintes dados fornecidos por mim ou 
gerados devido à minha utilização de produtos ou serviços da Matos & Prata, SA poderão ser incluídos no desenvolvimento do 
perfil: detalhes de contacto (tais como, por exemplo, nome, morada, endereço de e-mail); informação suplementar /preferências 
(tais como, por exemplo, hobbies); dados de identificação (tais como, por exemplo, número de cliente, número de contrato); 
histórico de cliente (tais como, por exemplo, ofertas recebidas, dados da compra do veículo, informação do Concessionário); 
dados do veículo (tais como, por exemplo, quilometragem); dados do website (tais como, por exemplo, dados da minha 
navegação no website da Matos & Prata, SA. Uma lista exaustiva com dados dessas categorias está disponível aqui.  
 
Quarto : Consinto que os dados pessoais sejam utilizados para criar um perfil individual de cliente através de processos 
estatísticos. Graças a este perfil, irei receber Comunicações de Marketing com conteúdos que sejam relevantes para mim, tais 
como, por exemplo, ofertas personalizadas das marcas representadas*. Consinto igualmente que o meu perfil individual de cliente 
seja transmitido pelas marcas representadas para a Matos & Prata, SA, para os fins mencionados acima e que este me contacte 
com conteúdos relevantes para mim. Quando disponíveis, os seguintes dados fornecidos por mim ou gerados devido à minha 
utilização de produtos ou serviços das marcas representadas* e dos seus parceiros contratuais, poderão ser incluídos no 
desenvolvimento do perfil: detalhes de contacto (tais como, por exemplo, nome, morada, endereço de e-mail); informação 
suplementar /preferências (tais como, por exemplo, Concessionário por mim escolhido, hobbies); dados de identificação (tais 
como, por exemplo, número de cliente, número de contrato); histórico de cliente (tais como, por exemplo, ofertas recebidas, 
dados da compra do veículo, informação do Concessionário); dados do veículo**; app-/website-/ dados das redes sociais***. Uma 
lista exaustiva com dados dessas categorias está disponível aqui.  
 
Quinto : Posso, a qualquer momento, retirar ou alterar as minhas declarações de consentimento submetidas com efeitos para 
o futuro. Após a retirada total das minhas declarações de consentimento, o meu perfil de cliente deixará de ser tratado e deixarei 
de receber Comunicações de Marketing com informação sobre produtos e serviços e de ser contacto para pesquisas de mercado e 
inquéritos de satisfação (não relacionados com follow-up de serviço). Através dos canais de comunicação especificados, posso 
igualmente solicitar informação sobre os meus dados armazenados na Matos & Prata, SA e/ou nas marcas representadas bem 
como a retificação, apagamento ou bloqueio dos meus dados pessoais. Estão disponíveis online nas respetivas políticas de 
privacidade, detalhes adicionais sobre o tratamento dos meus dados pessoais e sobre os meus direitos.  
 
 
* BMW Portugal, Lda., com sede em Lagoas Park, Edifício 11, 2º Piso, 2740-422 Porto Salvo (BMW 
Portugal); CNH Industrial Portugal, Lda., com sede em Quinta das Areias – Varzea, 2601-504 
Castenheira do Ribatejo; IMOTORS-Importação e Comércio Automóvel, Lda., com sede em Rua 
Dr. José Espirito Santo, 38 – Bairro das Amendoeiras, 1950-097 Lisboa Matos & Prata, Veículos, 
Máquinas e Peças SA  
Serviço de apoio ao cliente da Matos & Prata, SA  
Linha telefónica: 271 208 608, disponível das 09:00h às 12:30h e das 14:00h às 18:00h de 2ª a 6ª 
feira  
E-mail: info@matoseprata.com  
Política de Privacidade  
BMW Portugal  
Serviço de apoio ao cliente da BMW  
Linha telefónica: 808 200 807, disponível das 9:00 às 18:00 de 2ª a 6ª feira  
E-mail: info@bmw.pt  
Política de Privacidade da BMW Portugal  
CNH Industrial Portugal, Lda  
Serviço de apoio ao cliente da CNH  
Política de Privacidade  
IMOTORS – Importação e Comércio Automóvel, Lda.  
Serviço de apoio ao cliente da Imotors, Lda  
E-mail: geral@isuzu.pt  
Política de Privacidade  

 


