DL Ibérica Equiprent, S.A.- Sucursal em Portugal
Declaração sobre Dados Pessoais
Tratamento dos seus dados pessoais e os seus
direitos.
Informação segundo os artigos 13º, 14º e 21º do
Regulamento Geral de Proteção de Dados.
Serve o presente para informar sobre o tratamento dos seus dados pessoais pela nossa entidade, a DL Ibérica Equiprent,
S.A. – Sucursal em Portugal, e sobre os seus direitos, de acordo com o regulamento sobre proteção de dados em vigor.
Os dados específicos que são processados e a forma como são utilizados são definidos de forma decisiva pelos serviços
solicitados por si, ou que tenham sido acordados consigo num contrato (por exemplo, aluguer, renting) (doravante,
"Serviço(s)".

1.

Quem é o responsável pelo
tratamento dos dados e
quem posso contactar?

O responsável pelo tratamento é:
Deutsche Leasing Ibérica, S.A. – Sucursal em Portugal
Avenida da República, nº 6, 6º Dto.,
1050-191 Lisboa - Portugal
A DL Ibérica Equiprent, S.A.U. - Sucursal em Portugal é uma empresa que pertence ao
grupo Deutsche Leasing e cujas áreas de tratamento de dados se encontram
centralizadas para todas as empresas pertencentes ao grupo, através de sistemas de
tratamento de dados que determinam as finalidades e os meios de tratamento de
dados pessoais (art. 4º n.º 7 do RGPD).
¹Ver:
structure

https://www.deutsche-leasing.com/en/company/facts-and-figures/group-

O nosso Encarregado da Proteção de Dados para Espanha e Portugal pode ser
contactado através do seguinte endereço de correio eletrónico:
administracion@dliberica.com
2.

Quais são os recursos e
dados utilizados?

Processamos os dados pessoais enviados por si dentro do âmbito da nossa relação
comercial. E também processamos, na medida exigida pela prestação do nosso
Serviço, os dados pessoais que recebemos de terceiros, de acordo com o permitido
pela legislação (por exemplo, para executar ordens, para realizar contratos ou tendo
como base um consentimento prestado por si). Do mesmo modo, processamos dados
pessoais obtidos de fontes de acesso público (por exemplo, registos de devedores,
registos da propriedade, registos comerciais e registos de associações, imprensa,
meios de comunicação).
Nota importante: Caso o bem objeto da relação contratual recolha, trate ou utilize
dados, você é o único responsável, de acordo com as disposições da legislação sobre
proteção de dados pessoais.
Os dados pessoais relevantes são: informações pessoais (nome, morada e outros
dados de contacto, data e lugar de nascimento e nacionalidade), dados de
identificação (por exemplo, dados do cartão de identificação) e dados de autenticação
(por exemplo, assinatura). Estes dados também podem ser obtidos devido ao
cumprimento das nossas obrigações contratuais (por exemplo, dados de pagamento
de transações de pagamento), facilidades de crédito, dados sobre produtos (por
exemplo, transações de aluguer/compra), informação sobre a sua situação financeira
(dados de solvabilidade, dados sobre pontuação/classificação, origem dos ativos),
publicidade e dados de vendas (incluindo classificações publicitárias), dados de
documentação (por exemplo, registo de consulta), dados do registo, dados sobre a sua
utilização oferecidos por nós (por exemplo, a hora à que entrou nas nossas páginas
web, aplicações ou newsletters, os nossos sítios web onde clicou ou entrou), assim
como outros dados idênticos às categorias indicadas antes.

3. Com que objetivos tratamos
os seus dados (objeto do
tratamento) e com que base
legal?

Tratamos os dados pessoais com base no Regulamento Geral de Proteção de Dados e
na Lei local sobre Proteção de Dados.
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3.1 Para cumprir as obrigações
contratuais (art. 6º n.º 1 b)
do RGPD)

Os dados pessoais (art. 4º nº.2 do RGPD) são tratados com relação às
transações de aluguer e os serviços que são celebrados para o
cumprimento dos nossos contratos, ou para realizar, em conjunto consigo,
as ações prévias à assinatura do próprio contrato e à execução dos seus
pedidos, assim como todas as atividades necessárias para o funcionamento
e administração de uma empresa e serviços oferecidos.
As finalidades do tratamento de dados estão orientadas, principalmente, ao
produto real (por exemplo, aluguer, compra) e podem, entre outras cosas,
incluir a análise das necessidades, consultoria, gestão de frotas e a
realização de transações.
Para mais detalhes sobre a finalidade do tratamento de dados, pode
consultar a documentação contratual relevante e as Condições comerciais
gerais.

3.2 Tratamento dentro do
quadro do equilíbrio entre o
interesse legítimo e os
direitos do titular (art. 6º n.º
1 f) do RGPD)

3.3 Com base no seu
consentimento
(art. 6º n.º 1 a) do RGPD)

Na medida necessária, processamos os seus dados para além da estrita
execução do contrato, com o objetivo de proteger os interesses legítimos
perseguidos por nós ou por terceiros. Por exemplo:
• Consulta e troca de dados com agências de crédito para determinar a
solvabilidade na concessão de crédito ou os riscos de incumprimento.
• Avaliação e otimização de processos para a análise das necessidades e a
abordagem direta ao cliente;
• Publicidade ou pesquisa de mercado e de opinião, exceto quando tenha
rejeitado a utilização dos seus dados;
• Aplicação de processos legais e defesa em caso de litígios judiciais;
• Garantir a segurança das TI (Tecnologias de Informação) e das operações
das TI da grupo Deutsche Leasing;
• Prevenção e investigação de violações legais;
• O vídeo que mostre provas em caso de crime. Assim, serve para proteger
os clientes e funcionários e para o exercício dos direitos do proprietário;
• Medidas para garantir a segurança de edifícios e pisos (por exemplo,
controlos de acesso);
• Medidas para proteger o exercício dos direitos dos proprietários de casas;
• Medidas para a gestão empresarial e para o desenvolvimento de serviços
e produtos.
Na medida em que tenha dado o seu consentimento para o tratamento
dos seus dados pessoais para determinadas finalidades, os critérios para a
legalidade deste tratamento serão cumpridos com base no seu
consentimento. Um consentimento prestado pode ser revogado a
qualquer momento. Isto também se aplica à rescisão das declarações de
consentimento concedidas antes da entrada em vigor do RGPD, isto é,
antes do dia 25 de maio de 2018.
Deve ter em conta que os efeitos da revogação são apenas para o futuro.
Qualquer tratamento que tenha acontecido antes desta revogação não
será afetado pela mesma.

3.4 Devido a requisitos
legais (art. 6º n.º 1 c) do
RGPD)

4. Quem recebe os meus
dados?

Como se trata de uma empresa, também estamos sujeitos a várias
obrigações legais, isto é, requisitos legais (por exemplo, a lei contra o
branqueamento de capitais, as leis tributárias). As finalidades do
tratamento incluem, entre outros, a avaliação da solvabilidade, o controlo
de identidade e idade, a prevenção de fraudes e do branqueamento de
capitais, o cumprimento das obrigações de controlo e de informação de
acordo com o direito fiscal e a avaliação e gestão dos riscos.
Tanto a DL Ibérica Equiprent, S.A.-Sucursal em Portugal como as
empresas do grupo Deutsche Leasing recebem os dados que sejam
necessários para cumprir todas e cada uma das obrigações contratuais,
ou aqueles que sejam precisos com base num interesse legítimo, de
acordo com o artigo 6º n.º 1 f) do RGPD. Os Subcontratantes contratados
pelo grupo Deutsche Leasing (de acordo com o art. 28º do RGPD)
também podem receber os seus dados, mas apenas para as finalidades
especificadas. Trata-se de empresas pertencentes às categorias de
Serviços Bancários, Serviços de TI, Logística, Serviços de Impressão,
Telecomunicações, Cobrança de Contas em dívida, Assessoria e
Consultoria, assim como Vendas e Marketing.
Relativamente à divulgação dos dados a destinatários fora da DL Ibérica
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Equiprent, S.A. - Sucursal em Portugal e do grupo Deutsche Leasing, deve
ter em consideração que, de acordo com as Condições Comerciais Gerais
acordadas entre si e a DL Ibérica Equiprent, S.A.– Sucursal em Portugal,
esta tem a obrigação de manter a confidencialidade relativamente a
todos os factos e avaliações, dos quais tenha conhecimento,
relacionados com os clientes. As restantes empresas do grupo Deutsche
Leasing só podem divulgar informações sobre si quando as disposições
legais assim o exijam, ou caso tenha prestado o seu consentimento. A DL
Ibérica Equiprent, S.A. - Sucursal em Portugal está autorizada a oferecer
uma referência. Sujeito ao cumprimento destes requisitos prévios, os
destinatários dos dados pessoais podem ser:
- organismos públicos e instituições, quando existe uma obrigação legal
ou oficial para o fazer.
- outras instituições de serviços de crédito e financeiros, ou
estabelecimentos idênticos, aos quais transmitimos dados pessoais para
o desenvolvimento da relação comercial consigo (segundo o contrato:
por exemplo, bancos, agências de crédito).
Outros destinatários de dados podem ser as entidades a favor das
quais prestou o seu consentimento para a transmissão de dados, ou
relativamente às quais deu liberdade à nossa entidade para não
respeitar as obrigações de confidencialidade, de acordo com o
contrato ou o consentimento.
5. Durante quanto tempo são
conservados os dados?

Na medida em que seja necessário, tratamos e armazenamos os seus
dados pessoais durante a duração da nossa relação comercial, que inclui
também o fornecimento e processamento de um contrato. Neste
sentido, deve ter em conta que a nossa relação comercial é uma
obrigação de caráter duradouro, que se pode prolongar por vários anos.
E ainda, estamos sujeitos a várias obrigações de retenção da
documentação que, entre outras normas, resultam do Código Comercial,
do Código Tributário, do Código Civil e da Lei sobre Branqueamento de
Capitais. Os períodos de retenção da documentação indicados nestas
normas varia entre 5 e 15 anos.

6. Os dados são transferidos
para um terceiro país ou
para alguma organização
internacional?

7. Quais são os meus
direitos relativamente à
proteção e privacidade
dos meus dados?

8. Sou obrigado a facilitar os
meus dados?

Os dados podem ser transferidos a terceiros países (países fora do
Espaço Económico Europeu - EEE), na medida em que isso seja
necessário para a execução dos contratos celebrados consigo, em que a
lei assim o exija, ou caso tenha prestado o seu consentimento para esta
transferência.
Quando a lei assim o exija, será informado expressamente sobre
qualquer detalhe. E ainda, as empresas pertencentes ao grupo Deutsche
Leasing têm um interesse legítimo na transferência de dados pessoais
dos clientes e trabalhadores do grupo Deutsche Leasing para fins de
administração interna. As empresas pertencentes ao grupo Deutsche
Leasing situadas em terceiros países estão obrigadas a cumprir o nível
de proteção e privacidade de dados estabelecido na Europa, através da
adoção das medidas necessárias, de acordo com o art. 44º e seguintes
do RGPD (por exemplo, cláusula contratual standard da UE).
O titular tem o direito de acesso, de acordo com o art. 15º do RGPD, o
direito de retificação, de acordo com o art. 16º do RGPD, o direito ao
apagamento dos dados, de acordo com o art. 17º do RGPD, o direito à
limitação do tratamento, de acordo com o art. 18º do RGPD e o direito de
portabilidade dos dados, segundo o art. 20º do RGPD.
Existe ainda o direito de apresentar uma reclamação a uma autoridade de
controlo da proteção de dados (art. 77º do RGPD).
Dentro do âmbito da nossa relação comercial, só é obrigado a facilitar os
dados pessoais que são necessários para estabelecer, executar e/ou
terminar esta relação comercial, ou aqueles que forem obrigatórios com
base em disposições legais. Sem estes dados, por norma, seremos
obrigados a recusar a conclusão do contrato ou a execução do pedido, ou
não poderemos continuar a executar um contrato existente, pelo que
seremos obrigados a rescindi-lo.
Nomeadamente, e de acordo com as disposições sobre o branqueamento
de capitais, somos obrigados a identificar o cliente antes de estabelecer
uma relação comercial (p. ex.: através do cartão de identificação pessoal),
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para registar o nome, lugar de nascimento, data de nascimento,
nacionalidade e a morada. Para poder cumprir esta obrigação legal, está
obrigado, através da Lei contra o Branqueamento de Capitais, a facilitarnos as informações e a documentação necessária, assim como a notificar,
o mais rápido possível, qualquer alteração que ocorra durante a relação
comercial. Caso não nos facilite as informações e a documentação
necessárias, não poderemos dar início à relação comercial solicitada.
9. Em que medida são
tomadas decisões
individuais automatizadas?

10. Em que medida serão os
meus dados utilizados
para realizar perfis?

Em princípio, para o estabelecimento e o funcionamento da relação
comercial, não utilizamos nenhum tratamento automatizado para tomar
decisões. Caso este tratamento seja individualmente utilizado, será
informado do mesmo quando a lei assim o exija (art. 22º n.º 2 do RGPD).
Em alguns casos, tratamos os seus dados de forma automática com o
objetivo de avaliar aspetos pessoais particulares (criação de perfis). Por
exemplo, usamos o perfil nos seguintes casos:
- Devido a requisitos legais e regulamentares, somos obrigados a
combater o branqueamento de capitais, o financiamento do terrorismo e
os crimes que colocam em perigo os ativos objeto do contrato. Com esta
finalidade, são realizadas análises de dados (entre outros, de transações
de pagamento). Estas análises também servem para proteger os nossos
clientes contra possíveis crimes.
- Para poder prestar-lhe informações e assessoramento sobre os
produtos de forma específica, utilizamos instrumentos de avaliação
orientados para este objetivo. Os resultados das análises permitem que a
comunicação e a publicidade cumpram os requisitos, incluindo a
pesquisa de mercado e de opinião.
- Relativamente à avaliação da sua solvabilidade na concessão de crédito,
utilizamos Scoring para a conclusão das transações regulares ou
Classificação para a conclusão de transações de grande volume. Neste
sentido, é calculada a probabilidade de um cliente cumprir as suas
obrigações de pagamento de acordo com o contrato. Por exemplo, a
situação das receitas, despesas, passivos existentes, comportamento de
pagamento (por exemplo, rotatividade da conta, saldos), experiências
adquiridas da relação comercial existente, resgate contratual de créditos
anteriores e informações obtidas de agências de crédito, podem ser tidas
em conta no cálculo. No caso dos clientes empresa, são incluídos mais
dados, como o setor da indústria, os lucros/perdas anuais e as
circunstâncias financeiras. Tanto a pontuação como a classificação têm
como base um processo matemático-estatístico reconhecido e verificado.
Os valores da pontuação e os níveis de solvabilidade calculados desta
forma apoiam-nos na nossa tomada de decisões para concluir as
transações comerciais e são incluídas na gestão normal do risco.
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Informações sobre o seu direito de
oposição de acordo com o art. 21º do
Regulamento Geral de Proteção de Dados
(RGPD)

1.

Direito de oposição particular
Por motivos derivados da sua situação específica, tem o direito de se opor, a qualquer momento, ao tratamento dos seus dados
pessoais, realizado com base no artigo 6 ponto 1 alínea f do RGPD (Tratamento de dados com base num interesse legítimo); e o
mesmo se aplica a qualquer perfil segundo o art. 4º n.º 4 do RGPD, que tem como base esta disposição e que utilizamos para
fins de avaliação da solvabilidade ou com fins publicitários.
Caso apresente uma oposição, não continuaremos a tratar os seus dados pessoais, salvo que possamos oferecer provas de
motivos legítimos e convincentes para este tratamento que anulem os seus interesses, direitos e liberdades, ou caso o tratamento
sirva para cumprir, exercer ou defender alguma ação legal.

2.

Direito de oposição contra o tratamento de dados para fins de marketing direto
Em casos particulares, tratamos os seus dados pessoais para fins de marketing direto. Tem o direito de se opor, a qualquer
momento, ao tratamento dos seus dados pessoais para estes fins; e o mesmo se aplica à criação de perfis, na medida em que
esta esteja associada a esta comercialização direta.
Caso se oponha ao tratamento com finalidades de marketing direto, não continuaremos a processar os seus dados pessoais para
este fim.

A oposição não está sujeita a qualquer requisito formal e deve ser enviada para:
DL Ibérica Equiprent, S.A. – Sucursal em Portugal
Avenida da República, nº 6, 6º Dto., 1050-191 Lisboa - Portugal
Fernando.filizzola@dliberica.com
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