Ponto Seguro – Mediação de Seguros, S.A

PEDIDO DE CONSENTIMENTO AO ABRIGO DO RGPD
IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DOS DADOS

NÚMERO DE CONTRIBUINTE FISCAL
TELEFONE:
EMAIL:
Concordo que os meus dados pessoais recolhidos pela Ponto Seguro – Mediação de
Seguros, S.A., sejam tratados para as seguintes finalidades:
1.

Autorizo a recolha, conservação, tratamento, registo e integração em base de
dados, dos meus dados pessoais de identificação, com caráter económico, social, e
cultural , para fins de diligências pré-contratuais, realização de simulações e
cotações, subscrição e gestão corrente de contratos de seguro, tratamento de
processos de participação e resolução de sinistros.
SIM

2.

Autorizo a recolha e tratamento dos meus dados pessoais, para fins de realização
de ações de informação sobre novos produtos e serviços, comunicações de
campanha promocionais e ações de marketing.
SIM

3.

NÃO

NÃO

Autorizo a recolha, conservação, tratamento, registo e integração em base de
dados, dos meus dados pessoais, com carácter médico e de saúde, para fins de
subscrição, execução e gestão corrente de contratos de seguro, tratamento de
processos de participação e resolução de sinistros.
SIM

NÃO

Declaro que tomei conhecimento das informações supramencionadas e concordo que
os meus dados sejam recolhidos pela Ponto Seguro - Mediação de Seguros, S.A.,
enquanto mediador de seguros, tratados para cada uma das finalidades que acima
assinalei.
Data:
O Declarante:

Ponto Seguro – Mediação de Seguros, S.A

O titular de dados tem o direito de retirar o presente consentimento em qualquer altura
através do envio de um e-email para protecao.dados@pontoseguro.pt, ou por escrito,
enviado para a nossa sede, sita na Avenida Santos Dumont, n.º 57 – 2.º Esq., 1050-202
Lisboa, sem comprometer a licitude do tratamento efetuado com base no
consentimento previamente dado.
O titular dos dados tem direito de apresentar reclamação junto da Comissão Nacional
de Proteção de Dados.
Poderá obter informação adicional ou esclarecer qualquer questão sobre este pedido
de consentimento ou, caso queira exercer um dos seus direitos previstos no RGPD, pode
para o efeito, remeter as suas questões e pedidos de exercício de direitos, através dos
meios acima referidos.
Pode

consultar

a

nossa

POLITÍCA

GERAL

http://www.pontoseguro.pt/politica-geral-de-privacidade/

Obrigado pela sua resposta

DE

PRIVACIDADE,

em

