FORMULÁRIO DE DIREITOS DO TITULAR DOS DADOS

O SEU PEDIDO
Objeto do seu pedido
☐

Comentários1

A confirmação sobre se os seus dados pessoais estão ou não a ser tratados e,
conforme o caso:
☐ Informações sobre as características de tal tratamento
☐ Acesso aos seus dados pessoais tratados pela Europcar

☐

Retificação de dados pessoais incorretos ou complementação de dados pessoais
incompletos.
☐ Restrição ao tratamento dos seus dados pessoais durante o período
necessário para a Europcar verificar a exatidão dos seus dados pessoais

☐

Eliminação dos seus dados pessoais2:
☐ Acredita que os seus dados pessoais deixaram de ser necessários para a
Europcar
☐ Pretende retirar o seu consentimento ao tratamento dos seus dados pessoais
☐ A eliminação é exigida ao abrigo da legislação aplicável3
☐ Acredita que os seus dados pessoais foram ilicitamente tratados

1

Para facilitar o processamento do seu pedido, especifique qual o tratamento / dados pessoais em causa no seu pedido (quando relevante).

2

Direito indisponível em determinadas circunstâncias (por exemplo, quando o tratamento é exigido pela legislação aplicável ou para o estabelecimento, exercício ou defesa de um processo judicial).

3

Neste contexto, "legislação aplicável" significa: Regulamento da UE e/ou legislação do Estado-Membro à qual a Europcar está sujeita para as suas atividades de tratamento.

☐

Restrição ao tratamento dos seus dados pessoais:
☐ Acredita que os seus dados pessoais foram ilicitamente tratados
☐ Acredita que a Europcar deixou de necessitar de tratar os seus dados
pessoais, mas exige estes dados para o estabelecimento, exercício ou defesa
contra processos judiciais

☐

Objeção ao tratamento dos seus dados pessoais4
☐ Restrição ao tratamento dos seus dados pessoais durante o período
necessário para a Europcar verificar a relevância do pedido de objeção
☐ Eliminação dos seus dados pessoais

☐

Disponibilização dos seus dados pessoais num formato que possa ser
processado automaticamente 5

4
Direito apenas aplicável em determinadas circunstâncias (por exemplo, para o tratamento com base no legítimo interesse da Europcar quando a Europcar for incapaz de demonstrar que o seu interesse se sobrepõe
aos seus interesses, direitos e liberdades à luz da sua situação particular (a descrever na secção "Comentários") – para saber se um tratamento tem por base um interesse legítimo da Europcar consulte a Política de
Privacidade, para o tratamento necessário para a realização de uma tarefa exercida no interesse público ou no exercício de uma autoridade oficial investida na Europcar, para o tratamento realizado para efeitos de
marketing, para o tratamento realizado para efeitos científicos, históricos ou estatísticos à luz da sua situação particular (a descrever na secção "Comentários"), e exceto se realizado por motivos de interesse
público).
5

Direito apenas aplicável em determinadas circunstâncias específicas (por exemplo, para o tratamento com base no seu consentimento e realizado por meios automatizados, bem como para o tratamento
necessário para a execução de um contrato do qual é um outorgante.

A SUA IDENTIDADE

Preencha as informações abaixo para permitir à Europcar analisar e processar o seu pedido
Apelido:
Nome próprio:
Endereço postal:

Para ser possível à Europcar considerar o seu pedido, anexe a este formulário uma fotocópia de um documento de identidade válido (documento
de identificação, passaporte) com a sua assinatura.

Envie o seu pedido para a seguinte morada:
Europcar Internacional Aluguer de Automóveis SA
Edifício Amoreiras Square
Rua Carlos Alberto da Mota Pinto n º 17, 2º
1099-095 Lisboa PORTUGAL

Para ser devidamente informado, a Europcar irá responder ao seu pedido (para a morada indicada acima) num prazo máximo de 1 mês após a
receção do seu pedido. Se for o caso, a Europcar irá informá-lo sobre um prolongamento deste prazo (por exemplo, dependendo da
complexidade e número dos seus pedidos).

Em caso de dificuldade, contacte apoio.clientes@europcar.com

