INFORMAÇÃO LEGAL
____________________________________________________________________________________
Denominação Social: SGALD AUTOMOTIVE, SOCIEDADE GERAL DE COMÉRCIO E ALUGUER DE BENS, S.A.
Marca: ALD AUTOMOTIVE
Sede: SINTRA BUSINESS PARK, ZONA INDUSTRIAL DE ABRUNHEIRA, ED. 2, ESCRITÓRIO 0C, 2710-089
SINTRA
Registo Comercial: CONSERVATÓRIA REGISTO COMERCIAL DE SINTRA
N.º Único Matrícula e de Pessoa Coletiva: 503 188 620
Capital Social: 10.000.000,00 (DEZ MILHÕES DE EUROS)
Alvará* n.º: 160/94 (relativo ao exercício do aluguer de veículos de mercadorias)
Endereço Eletrónico: pt_info@aldautomotive.com
Telefone: 210 920 300 Fax: 210 920 336
*Alvará emitido pelo Instituto de Mobilidade e dos Transportes, IP.
Sítio propriedade de / alojado em:
Denominação social: ALD, S.A.
Sede: 1-3 Rue Eugène et Armand Peugeot 92500 Rueil-Malmaison
Capital Social: €606.155.460, 00 (seiscentos e seis milhões, cento e cinquenta e cinco mil, quatrocentos
e sessente euros)
Número de Matrícula: 417 689 395.
Registo Comercial: CONSERVATÓRIA REGISTO COMERCIAL DE NANTERRE
1. Conteúdos do Sítio
A ALD Automotive deverá garantir que a informação disponibilizada neste sítio encontra-se correta e
atualizada. A ALD Automotive pode, a todo o tempo, alterar os conteúdos do sítio sem qualquer préaviso. A ALD Automotive compromete-se a fazer os melhores esforços para assegurar que o sítio não
contém imprecisões, erros, defeitos, vírus ou qualquer outro tipo de software malicioso, não podendo
no entanto garantir que esse seja o caso. A ALD Automotive não é responsável por qualquer dificuldade
ou impossibilidade de acesso ao Sítio resultante de problemas com Internet.
A ALD Automotive não é responsável por qualquer perda ou dano direto e indireto, incluindo, mas não
limitado a: qualquer dano ou perda decorrente de qualquer transação realizada com base nas
informações aqui contidas, qualquer perda de lucro, perda de negócios ou qualquer outra perda
decorrente de uma interrupção do serviço devido a um problema de conexão com a Internet.
A ALD Automotive não é responsável por qualquer ocorrência que possa vir a surgir que não seja
controlada pela ALD Automotive, nem por qualquer eventual perda ou dano ao ambiente técnico dos
utilizadores do sítio, incluindo, mas não se limitando a, hardware, software ou qualquer outro
equipamento usado em resultado do acesso ao sítio ou utilização dos serviços e / ou outras
informações aqui contidas.
2. Subscrição de Produtos e de Serviços
Qualquer tipo de pedido de subscrição de produto(s) ou serviço(s) disponibilizado pela ALD
Automotive, requer aceitação da ALD Automotive e considera-se realizada pelo Utilizador que aceita os
termos, condições e preços.
Os conteúdos disponibilizados no sítio têm caráter meramente informativo. A informação não deverá
ser considerada como uma oferta pública, nem como uma solicitação da ALD Automotive ao Utilizador
do sítio. Os produtos e serviços não têm como destinatários indivíduos ou Países que proíbam estes
produtos ou serviços. Qualquer pessoa interessada em subscrever os produtos e/ou serviços devem
aconselhar-se de forma a verificar se é compatível com o seu estatuto jurídico e fiscal.
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3. Alerta Para Não Residentes
O acesso à informação e aos produtos mencionados no sítio podem ser objeto de restrição para
alguns indivíduos ou Países. Os produtos e serviços não têm como destinatários Países que proíbam
estes produtos ou serviços: Qualquer pessoa interessada em subscrever os produtos e/ou serviços
deve aconselhar-se de forma a verificar se é compatível com o seu estatuto jurídico e fiscal. .
Alerta para “US person”
A ALD Automotive não se encontra registada como broker-dealer de acordo com US Securities
Exchange Act de 1934 atualmente em vigor (“1934 Act”), nem de acordo com qualquer outra
legislação aplicável nos Estados Unidos.
4. Direitos De Propriedade Inteletual e Industrial
A ALD Automotive e a ALD SA são titulares de direitos de autor sobre todos os conteúdos (adiante
“Conteúdos”), ou estão devidamente licenciados para a sua utilização, disponíveis no(s) sítio(s),
nomeadamente, todas as marcas registadas, nomes, denominações, logotipos, dados, software,
informações, textos, gráficos, mapas, figuras, cores e representações, sendo o Utilizador proibido
de: (i) deles fazer uso, no todo ou em parte, (ii) associá-los às suas marcas registadas ou
denominações, (iii) utilizá-los para identificar e/ou promover os seus produtos e serviços, (iv) utilizálos de forma a que sejam confundíveis por terceiros, (v) associá-los a produtos ou serviços a que não
respeitem, (vi) utilizá-los de forma a ferir ou causar dano à imagem e reputação da ALD Automotive
e de todas as empresas que integrem o Grupo Société Générale. O Utilizador declara conhecer que
todos os conteúdos são propriedade da ALD Automotive obrigando-se a respeitar os direitos legais
e contratuais que lhe assistem.
O Utilizador é proibido, salvo se devidamente autorizado pela ALD Automotive, de reproduzir,
divulgar, utilizar, no todo ou em parte, qualquer conteúdo do sítio por qualquer forma ou suporte
(incluindo, mas não limitando a caching, framing), bem como para fins comerciais, promocionais,
publicitários ou de marketing. Caso o Utilizador não cumpra com as restrições acima descritas, será
responsabilizado civil e criminalmente.
O Utilizador tem autorização apenas para reproduzir em papel sob condições de uso para fins
meramente pessoais, respeitando a integridade dos documentos originais, ou com uma simples
frase de simples leitura que mencione a fonte, por exemplo nos seguintes termos “conforme o
disponibilizado no sítio www.aldcarmarket.com. Direitos de Propriedade de ALD SA e ALD
Automotive”.
As marcas registadas estão protegidas, pelo que é proibida a sua reprodução ou utilização.
A ALD Automotive não se responsabiliza pelos hyperlinks para sítios que direcionem outros sítios
de internet e, nomeadamente, pelos conteúdos desses sítios.
Para informação adicional, consultar https://www.aldautomotive.pt/
5. Dados Pessoais
5.1. Finalidade do tratamento
A ALD Automotive, enquanto responsável pelo tratamento, recolhe e trata a sua informação
pessoal para as finalidades de processamento de pedidos, alertas, notificações, envio de
informação e/ou resposta aos seus pedidos, caso aplicável, mediante formulários e página de
contactos, realização de campanhas de marketing, jogos ou concursos (promoções, ficha de
cliente) e envio de publicidade para o correio eletrónico aos Clientes que tenham dado o
consentimento para o efeito.
5.2. Legislação aplicável
É aplicável o Regulamento Geral sobre a Proteção de Dados (UE) 2016/679 (“RGPD”) e qualquer
legislação nacional sobre proteção de dados aplicável (em conjunto "Legislação de Proteção
de Dados").
No que respeita à recolha e tratamento de dados relacionados com a gestão, alertas,
notificações, respostas às questões relacionadas com o processo de encomenda, tem como
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condição de licitude a execução de um contrato, de acordo com o artigo 6.º n.º 1, alínea b) do
RGPD.
Caso sejam recolhidos e tratados dados que não sejam considerados obrigatórios para os fins
mencionados, nomeadamente gestão de alertas, notificações, campanhas de marketing, será
mediante recolha prévia do consentimento (de acordo com o artigo 6.º n.º 1, alínea a) do
RGPD), o qual poderá ser retirado a todo o tempo.
Os dados pessoais tratados pela ALD Automotive incluem, embora sem caráter limitativo, as
seguintes categorias:
- Dados de identificação e contacto (como nome, morada, número de telefone, email, número
de identificação fiscal, data de nascimento, código interno de identificação de cliente, dados
relacionados com listas de oposição ao tratamento de informação pessoal);
- Dados relacionados com encomendas: número de transação, detalhes de compras,
montantes, dados relacionados com liquidação de faturas (pagamentos, pagamentos
pendentes, descontos), devolução de produtos;
- Dados relacionados com histórico do cliente e ações de prospeção: histórico de compras.
5.3. Partilha de Dados
Na medida do necessário para o cumprimento dos objetivos acima mencionados, a ALD
Automotive pode comunicar algumas informações a outras entidades do Grupo ALD
Automotive, prestadores de serviços, bem como aos seus parceiros que não sejam membros
do Espaço Económico Europeu. A informação partilhada é efetuada de acordo com a Política
de Privacidade de Dados da ALD Automotive que pode ser consultada aqui, de forma a garantir
a segurança e confidencialidade dos dados pessoais (nomeadamente mediante autorização
da autoridade de proteção de dados competente, cláusulas contratuais assinadas entre o
prestador de serviços e/ou mediante Políticas do Grupo ALD Automotive).
5.4. Período de retenção
Mantemos a sua informação pessoal recolhida para as finalidades e nas condições
supracitadas pelo período estritamente necessário.
5.5. Os seus Direitos:
Para exercício de qualquer um dos seus direitos, nomeadamente de acesso, retificação,
limitação, portabilidade e apagamento, poderá enviar, a todo o tempo, um email para
privacidade@aldautomotive.com. A todos os titulares é assegurado o direito de resposta.
Para quaisquer dúvidas, reclamações ou comentários sobre a Política de Privacidade de Dados
ou as nossas práticas de recolha da informação, poderá contactar-nos por escrito ou enviando
um email para: privacidade@aldautomotive.com. Pode igualmente apresentar uma
reclamação à Comissão Nacional de Proteção de Dados (CNPD), em caso de dúvida sobre as
condições em que a ALD Automotive trata a sua informação pessoal.
Para informação adicional, consultar https://www.aldautomotive.pt/
6. Cookies
O sítio utiliza “Cookies” e outras Ferramentas de Localização. Um “cookie” é uma sequência de
informação que lhe atribui um identificador único que é armazenado no seu computador. Os
cookies são descarregados através do seu navegador cada vez que acede ao Site. Utilizamos
cookies para, entre outros, monitorizar os serviços que utilizou, registar informação de registo,
registar as suas preferências, mantê-lo conectado ao Site, facilitar procedimentos de aquisição e
localizar as páginas que visita. Os cookies ajudam-nos a compreender a forma como o Site é
utilizado e a melhorar a sua experiência.
Para informação adicional, poderá consultar em https://www.aldautomotive.pt/
7. Segurança
O Sítio encontra-se protegido com um nível alto de segurança técnica e está em permanente
monitorização. Os algoritmos e mecanismos utilizados para proteger as suas comunicação com a
ALD Automotive e a sua informação pessoal estão em conformidade com a legislação portuguesa.
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