POLÍTICA DE PRIVACIDADE E DE COOKIES

I.

1.

POLÍTICA DE PRIVACIDADE

Tratamento de dados pessoais facultados através do website

Para efeitos do disposto na normativa vigente em matéria de proteção de dados pessoais, mediante
esta Política de Privacidade, a SABAPORTUGAL – PARQUES DE ESTACIONAMENTO, S.A., com sede na Rua
de Ceuta, n.º 43, 2.º, 4050-191 Porto e pessoa coletiva número 501 737 855 (doravante, “SABA”)
informa os utilizadores (doravante, o “Utilizador” ou “Utilizadores”) do website http://www.saba.pt
(doravante, o “website”) acerca da sua política de proteção de dados pessoais dos Utilizadores
recolhidos do website, para que estes determinem livre e voluntariamente se desejam facultar à SABA
os dados pessoais que possam ser-lhes pedidos ou que possam ser obtidos acerca dos mesmos devido
ao seu acesso e utilização do website.

Os únicos dados pessoais aos quais a SABA terá acesso através do website são aqueles que o Utilizador
facultar voluntariamente e que serão tratados de acordo com o estabelecido no Regulamento Geral de
Proteção de Dados (doravante, “RGPD”). Neste sentido é necessário que o Utilizador saiba que para a
ativação e registo nos serviços oferecidos através do website ser-lhe-ão solicitados dados pessoais. Nos
casos dos dados pessoais que assim sejam indicados ao Utilizador expressamente, caso os mesmos não
sejam facultados, o Utilizador não poderá aceder nem utilizar os referidos serviços e conteúdos.

Em cumprimento do regulamento em vigor, a SABA manifesta expressamente que adotou todas as
medidas técnicas e organizativas necessárias para garantir a segurança e integridade dos dados de
caráter pessoal que trate, bem como para evitar a sua possível perda, alteração e/ou acesso por parte
de terceiros não autorizados.

Em conformidade com o previsto no regulamento em vigor, a SABA fornece a seguir as informações
acerca do tratamento dos dados pessoais que o Utilizador faculte através do website:
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1.1. Registo no website
Os dados que o Utilizador faculte no momento do registo no website serão incorporados num
ficheiro de dados pessoais do qual a SABA é proprietária, na qualidade de responsável pelo
tratamento de dados pessoais do Utilizador.
Aquando do seu registo no website, o Utilizador faculta uma série de dados pessoais à SABA que
serão tratados com a finalidade de possibilitar o acesso a serviços e produtos oferecidos no website.
A base jurídica destes tratamentos é o cumprimento e desenvolvimento da relação contratual
estabelecida com o consentimento do Utilizador.

1.2. Finalidades comerciais
Caso o Utilizador expressamente o autorize, a SABA tratará e utilizará os dados pessoais para lhe
transmitir informação selecionada sobre produtos e serviços das sociedades do Grupo SABA em
Portugal identificadas em http://saba.eu/es/informacion-corporativa/estructura-societaria, e de
empresas que prestam serviços relacionados com o setor automóvel ou que prestem serviços
vinculados ao estacionamento. A SABA poderá contactá-lo para solicitar-lhe a sua opinião ou
participar em inquéritos de satisfação relativamente aos produtos e serviços oferecidos no website
da SABA.

Caso nos faculte o seu consentimento, os seus dados pessoais poderão ser utilizados pela SABA para
elaborar perfis individualizados. Em resultado desse processo de elaboração de perfis, a SABA
utilizará essa informação com o fim de lhe remeter comunicações de promoções com conteúdos
relacionados com o estacionamento de veículos que entendamos que possam ser do seu interesse,
assim como ofertas personalizadas da SABA e determinadas empresas do Grupo SABA, bem como de
empresas que prestam serviços relacionados com o setor automóvel ou que prestem serviços
vinculados ao estacionamento. Caso estejam disponíveis, poderão incorporar-se aos perfis os dados
a seguir elencados, bem como os que tenham sido facultados pessoalmente ou que tenham sido
facultados durante a utilização dos produtos e serviços da SABA, de empresas do Grupo SABA ou de
terceiros: dados de contacto (como o nome, morada, email); informação adicional (como sobre os
tempos livres); histórico do cliente (como os dados de compra); dados do veículo (como os dados de
matrícula ou de utilização da app SABA); dados de apps, website.

Em ambos os casos, a base jurídica para os sobreditos tratamentos é o consentimento do Utilizador
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manifestado através da marcação da caixa respetivamente no processo de registo.

1.3. Compra de produtos e serviços oferecidos pela SABA
Os dados que o Utilizador facultar para a compra de qualquer um dos produtos ou serviços
oferecidos pela SABA, serão incorporados num ficheiro automatizado de dados pessoais propriedade
da SABA, e cedidos para tal finalidade à sociedade do Grupo SABA encarregue da prestação do
serviço ou produto respetivo, em função da localização do parque de estacionamento, em
conformidade com os Termos e Condições de Compra dados a conhecer no momento da realização
da compra, e cuja finalidade é a de gerir e desenvolver a relação contratual entre ambas as Partes e
gerir o processo de pagamento dos serviços e produtos oferecidos através do website. A base jurídica
para tais tratamentos é o cumprimento do desenvolvimento da relação contratual estabelecida.

2.

Exatidão e adequação dos dados

A SABA informa o Utilizador acerca do caráter obrigatório da recolha dos dados pedidos para a
solicitação dos serviços oferecidos através do website, salvo nos casos em que seja opcional.

O Utilizador é responsável pela veracidade e exatidão dos dados pessoais comunicados, reservando-se a
SABA o direito de excluir dos serviços registados qualquer Utilizador que tenha facultado dados falsos,
sem prejuízo das demais ações aplicáveis em Direito. Em caso algum o Utilizador poderá registar dados
de terceiros no website.

Em caso de alteração dos dados, a SABA solicita aos Utilizadores que o comuniquem o mais rápido
possível com o objetivo de os manter atualizados. Neste sentido, o Utilizador compromete-se a fornecer
informações verdadeiras em relação aos seus dados pessoais.

3.

Comunicação de dados

Para a correta gestão e manutenção da relação contratual existente entre a SABA e o Utilizador, a SABA
informa que, em determinadas ocasiões, por imposição legal, certos dados deverão ser comunicados a
entidades financeiras, companhias seguradoras, autoridades públicas, bem como, se aplicável, tribunais
e órgãos de polícia.
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4.

Maioridade

Apenas se podem registar no website pessoas maiores de 18 anos com plena capacidade legal para o
fazer. A SABA reserva-se o direito de comprovar em qualquer momento a idade dos Utilizadores,
podendo eliminá-lo caso se comprove que o Utilizador é menor de idade. Caso um Utilizador selecione
para a sua conta um nome de utilizador ou identificador semelhante a outro, a SABA reserva-se o direito
de eliminá-lo ou reclamar caso assim o entenda.

5.

Campos de texto libre

Os campos de texto livre que sejam colocados à disposição do Utilizador no website, tais como
formulários, avaliações, secção de contacto, etc., têm como única e exclusiva finalidade a obtenção de
informações para melhorar a qualidade dos serviços.

Caso o Utilizador faculte através dos seus comentários dados de ideologia, crenças, religião, afiliação
sindical, saúde, vida sexual ou origem racial, os quais não são solicitados em caso algum pela SABA, a
aceitação pelo Utilizador da ordem de envio dos seus dados pressupõe, e assim o declara o
Utilizador/titular dos referidos dados, um consentimento expresso para o seu tratamento por parte da
SABA.

6.

Importação de dados de redes sociais

A ativação e utilização de redes sociais externas das quais o Utilizador é membro através da SABA, bem
como a possibilidade de realizar a importação de dados a partir das mesmas devido ao seu registo,
implica a sua identificação e autenticação na rede externa a partir da qual serão extraídos os dados
anteriormente especificados. A SABA recomenda que o Utilizador reveja as condições de utilização e a
política de privacidade das redes das quais vai importar dados.

Em qualquer caso, o Utilizador deverá ter em conta que ao aceder às referidas redes sociais, está a sair
do ambiente da SABA para aceder a um ambiente não controlado pela SABA. Como consequência, a
SABA não assumirá qualquer responsabilidade pelas possíveis vulnerabilidades à segurança dos
referidos meios.
4/9

Uma vez que os dados tenham sido importados e incorporados na conta de registo do Utilizador, os seus
dados serão tratados com as finalidades descritas na presente Política de Privacidade.

7.

Prazos de conservação

No caso de se ter registado no website, os seus dados pessoais serão conservados pelo período durante
o qual permaneça registado como Utilizador.

Uma vez finalizada a relação contratual, os dados pessoais do Utilizador serão conservados de modo
bloqueado (ou seja, somente sendo conservados para efeitos de eventual apresentação, conforme
aplicável, aos tribunais, Administrações ou Autoridades Públicas competentes) durante os prazos
legalmente aplicáveis. Transcorridos os prazos de conservação, proceder-se-á à eliminação dos dados.

8.

Direitos dos Utilizadores

A SABA garante ao Utilizador o exercício dos seus direitos de acesso, retificação, apagamento, oposição,
limitação do tratamento ou portabilidade, assim como de revogar os consentimentos prestados, para o
que o Utilizador deverá enviar o seu pedido por escrito por mediante carta remitida por correio postal
dirigida ao Encarregado de Proteção de Dados Pessoais do Grupo SABA, para Rua de Ceuta, n.º 43, 2.º,
4050-191 Porto (A/c DPO), ou por correio eletrónico para o endereço dpo.saba.pt@saba.eu ou ainda
podendo enviar um pedido expresso para alguma das moradas postais e endereços eletrónicos
indicados no Anexo 1 do Documento de Termos e Condições de Compra indicando no assunto “Proteção
de Dados” bem como a sociedade em relação à qual deseja exercer os seus direitos. Em qualquer um
dos casos, o Utilizador deverá indicar no seu pedido o seu nome completo, o direito que exerce e
comprovar a sua identidade.

O Utilizador pode ainda contactar com o Encarregado de Proteção de Dados Pessoais da SABA por
escrito através do endereço eletrónico supra indicado.

Por outro lado, caso o Utilizador considere que foi cometida uma infração da legislação aplicável em
matéria de proteção de dados relativamente ao tratamento dos seus dados pessoais, pode apresentar
uma reclamação junto da Comissão Nacional de Proteção de Dados.
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II.

POLÍTICA DE COOKIES

O que são cookies?

Informamos o Utilizador que este website utiliza cookies. Os cookies são pequenos ficheiros de dados
que são gerados no computador do Utilizador e que permitem que seja o próprio Utilizador a armazenar
a informação gerada pela sua atividade na rede. Os cookies permitem a uma página Web, entre outras
coisas, armazenar e recuperar informações sobre os hábitos de navegação de um utilizador ou do seu
equipamento e, dependendo das informações que contenham e da forma como o seu equipamento os
utiliza, podem ser utilizados para reconhecer o Utilizador.

Os cookies próprios são enviados para o equipamento terminal do utilizador a partir de um
equipamento ou domínio gerido pela SABA PORTUGAL – PARQUES DE ESTACIONAMENTO, S.A.,
(doravante, “SABA”) e do domínio onde é prestado o serviço solicitado pelo Utilizador. Por outro lado,
os cookies de terceiros são enviados para o equipamento terminal do Utilizador a partir de um
equipamento ou domínio que não é gerido pela Empresa, mas sim por outra entidade que trata os
dados obtidos através dos cookies.

Este website utiliza cookies de sessão (obtêm e armazenam dados enquanto o Utilizador acede ao
website) e persistentes. Os cookies persistentes ficam armazenados no terminal do Utilizador de modo a
que os dados recolhidos possam ser acedidos e tratados durante um período definido pelo responsável
pelo cookie, e que pode ir desde uns minutos a vários anos.

Cookies utilizados neste website

O Utilizador não fornece diretamente esta informação. Esta informação é obtida automaticamente
como forma de apoio à sua visita ao website.

Na tabela seguinte são identificados os cookies utilizados no website, bem como se são cookies próprios
ou de terceiros (e a identificação do terceiro contratado ou cujos serviços se decidiu utilizar) e a sua
finalidade:
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Cookies próprios/

Entidade que

de terceiros

gere os cookies

Cookies próprios

Saba

Finalidade

São os cookies que se enviam ao seu equipamento a
partir de um domínio ou equipamento gerido pela
SABA.

Cookies de terceiros

Google

São os cookies enviados para o seu equipamento desde
um equipamento ou domínio que não é gerido pela
SABA, mas sim por outra entidade que trata os dados
obtidos através dos cookies.

Cookies de sessão

Saba

São eliminados quando sai da página web ou encerra a
sessão no navegador.

Cookies persistentes

Saba

São um tipo de cookies armazenados no seu
equipamento quando encerra a sessão do navegador,
que pode ir de uns minutos a vários anos.

Cookies de análise

Saba/Google

São os cookies que são tratados pela SABA ou por
terceiros que nos permitem quantificar o número de
visitas e o uso que os Utilizadores fazem da nossa
aplicação com o objetivo de fazer uma avaliação e
análise estatística da sua utilização, para corrigir as
deficiências que sejam detetadas e para facilitar a
utilização à página web da SABA.

Cookies de publicidade

Google

Ao visitar a página web, ou executar os anúncios dos
produtos ou serviços da SABA, e para realizar um
controlo e seguimento da eficácia da publicidade, são
instalados no seu navegador ou equipamento cookies
que servem para avaliar, por exemplo, o número de
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vezes que são visualizados os anúncios, onde aparecem,
a que horas são visualizados, onde e se foram
visualizados anteriormente.

Cookies de publicidade

Google

comportamental

São um tipo de cookies publicitários que são utilizados
para

armazenar

e

recuperar

informação

do

comportamento dos utilizadores obtida através da
observação continuada dos seus hábitos de navegação,
o que permite desenvolver um perfil específico para
mostrar ao Utilizador publicidade em função do mesmo.

A SABA exclui qualquer responsabilidade sobre o conteúdo e a exatidão das políticas de Cookies de
terceiros.

Gestão de cookies

Sem prejuízo do anteriormente referido, o Utilizador poderá, em qualquer momento, fixar os Cookies
permitidos no seu navegador. Não obstante, a desativação dos cookies pode afetar o correto
funcionamento de determinadas secções do website.

Dependendo do navegador utilizado, as opções de instalação poderão estar em diferentes secções. Para
tal, o Utilizador deverá consultar as instruções do seu navegador se pretender saber como bloquear ou
permitir a instalação dos Cookies. Para os seguintes navegadores, o Utilizador poderá encontrar mais
informações nas seguintes ligações:

Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=pt

Explorer:

https://support.microsoft.com/pt-pt/help/17442/windows-internet-explorer-delete-

manage-cookies

Firefox: https://support.mozilla.org/pt-PT/kb/ativar-e-desativar-cookies-que-os-websites-utiliza
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Safari: https://support.apple.com/kb/ph5042?locale=en_US

O Utilizador poderá ainda utilizar ferramentas de bloqueio de cookies de terceiros que lhe permitirão
detetar cookies em qualquer página web e gerir a sua instalação. Através do seguinte link pode fazer o
download de um deles: http://www.abine.com/dntdetail.php.

Mais informação

Por último, informamos que tem a possibilidade de revogar, em qualquer momento, o consentimento
prestado para a utilização de cookies por parte da Empresa, configurando para tal o seu navegador nos
termos previstos no ponto anterior.

A Empresa poderá modificar a presente Política de Cookies em função das exigências legislativas,
regulamentares ou com a finalidade de adaptar a referida política às instruções ditadas pela Comissão
Nacional de Proteção de Dados. Por isso, aconselhamos os Utilizadores a visitarem periodicamente esta
página para saberem quais as mudanças sofridas nas mesmas.

III.

MUDANÇAS À POLÍTICA DE PRIVACIDADE E COOKIES

A SABA reserva-se o direito de modificar, atualizar e/ou adaptar a Política de Privacidade e a Política de
Cookies a qualquer alteração na legislação aplicável ou na interpretação da Comissão Nacional de
Proteção de Dados, ou a introduzir qualquer alteração que considere relevante ou apropriada por parte
da SABA.

A SABA notificará os Utilizadores de qualquer alteração à Política de Privacidade e à Política de Cookies
mediante aviso no website, as quais serão aplicáveis desde a data efetiva da publicação.

Data: 25 de maio de 2018
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