V
PROTEÇÃO DE DADOS PESSOAIS - Consentimento
- Responsável pelo tratamento dos dados pessoais:
- AVM – Mediação de Seguros, Lda.
Rua António Nunes Sequeira, nº.: 84 – Loja B – 2735-057 AGUALVA
Telefone: 214338130
Mail: geral@avm.pt
- Finalidade e legitimidade do tratamento dos dados pessoais:
- simulação e emissão de apólices de seguro nos diferentes ramos e Seguradoras,
- gestão das referidas apólices,
- ajuda na regularização de sinistros.
- Tempo de conservação dos dados pessoais:
- enquanto durar a relação comercial e qualquer responsabilidade derivada dessa relação,
- obrigação legal de conservação,
- para efeitos de marketing, se consentido.
Em qualquer momento, tem o direito de aceder aos seus dados pessoais, bem como de os
alterar, retificar, opor-se ao respetivo tratamento, retirar o consentimento e exercer os demais
direitos previstos na lei. Além disso, pode pedir a qualquer altura para não ser mais contatado para
efeitos de marketing.
Para exercer estes direitos, basta enviar o respetivo pedido para: geral@avm.pt
Se considerar que não obteve satisfação no exercício dos seus direitos, pode apresentar
uma reclamação à Comissão Nacional de Proteção de Dados (https://www.cnpd.pt)

NOME: _____________________________________________Contribuinte nº.:______________
Sim Não
Consinto que os meus dados sejam tratados para efeitos de elaboração de
simulações, emissão e gestão de apólices de seguro e regularização de sinistros
Consinto que os meus dados sejam tratados para efeitos de marketing, incluindo a
apresentação de produtos e serviços

Data:____/____/____

Assinatura__________________________________________
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POLITICA DE PRIVACIDADE
1 – Âmbito da nossa Política de Privacidade:
A presente política de privacidade abrange a gestão comercial das simulações e contratos efetuados
nas várias Seguradoras com que trabalhamos, bem como a ajuda que prestamos na gestão de
sinistros.
A AVM – Mediação de Seguros, Lda. e o seu Responsável pela Proteção de Dados, respeita a
privacidade dos Seus clientes e processa os seus dados pessoais de acordo com as leis em vigor. Os
dados não serão processados para quaisquer outros fins que não os acima indicados e para efeitos de
marketing, se consentido. A AVM – Mediação de Seguros, Lda. reserva-se no direito de atualizar
ou modificar a sua Política de Privacidade a qualquer momento, nomeadamente, de forma a adaptála a alterações legislativas.
2 – Para que fins são recolhidos dados pessoais do cliente AVM?
Os dados recolhidos destinam-se exclusivamente para a simulação, emissão e gestão de contratos de
seguros dos diferentes ramos nas várias Seguradoras com que trabalhamos, e não serão usados para
qualquer outro processamento.
3 – O Responsável pela Proteção de dados utiliza os dados pessoais recolhidos para efeitos de
Marketing?
A AVM – Mediação de Seguros, Lda. e o seu Responsável pela Proteção de Dados não utilizará os
Seus dados pessoais para efeitos de Marketing, caso não tenha recebido o Seu consentimento. A
AVM – Mediação de Seguros, Lda. e o seu Responsável pela Proteção de Dados não vende nem
negoceia os Seus dados com terceiros.
4 – Quem tem acesso aos Seus dados pessoais?
A AVM – Mediação de Seguros, Lda. apenas divulga os Seus dados pessoais às Seguradoras onde
efetua as simulações, contratos de seguro e para gestão de sinistros, com o seu consentimento,
exceto quando tal for exigido por lei.
5 – Onde são guardados os Seus dados pessoais?
A AVM – Mediação de Seguros, Lda. guarda os dados dos Seus clientes em servidores localizados
na União Europeia. Esses servidores são protegidos e mantidos de acordo com os mais elevados
standards de segurança e por forma a respeitar as leis de privacidade aplicáveis. Caso deseje ser
removido da nossa base de dados, poderá exercer esse direito, contatando-nos através de
geral@avm.pt.
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