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Política de Privacidade de Fleetcor Europe 

Esta política foi atualizada 27/07/2020. 

 

Na Fleetcor Technologies, Inc., através das nossas filiais que gerem as marcas Allstar, epyx, Fleetcor, 

The Fuelcard Company, Keyfuels, Travelcard e CCS, e a manutenção do cartão de combustível Shell 

(coletivamente, “Fleetcor”, “nós“, “nosso” ou ”nossa”), respeitamos a sua privacidade. Implementámos 

esta política de privacidade para dar a conhecer a forma como a Fleetcor utiliza os dados pessoais dos 

seus clientes, potenciais clientes, portadores de cartões de combustível, utilizadores da web e de 

outros indivíduos que interagem connosco. 

 

Se está a candidatar-se a uma vaga de emprego numa das nossas empresas, por favor, consulte a 

nossa política de privacidade de candidatura a vagas de empregos.  

 

A Fleetcor considera a sua privacidade importante. Estamos empenhados em proteger a privacidade 

das informações que nos faculta, incluindo os seus dados pessoais. Esta política descreve os tipos de 

dados pessoais que recolhemos, como utilizamos esses dados, com quem os partilhamos, as escolhas 

que possui relativamente à nossa utilização desses dados, os seus direitos de privacidade e como a 

lei o/a protege. Também descrevemos as medidas que tomamos para proteger a segurança dos seus 

dados pessoais e como pode entrar em contacto connosco para ficar a saber mais acerca das nossas 

práticas de privacidade. 

Quem somos 
 

Para saber quem é o seu responsável pelo tratamento de dados, por favor, consulte a seção intitulada 

“Como nos pode contactar“. 

 

Nomeamos um encarregado da proteção de dados, que é o responsável por supervisionar questões 

relacionadas com a nossa política de privacidade e da forma como lidamos com os seus dados 

pessoais. Pode encontrar mais pormenores acerca de como contactar o nosso encarregado de 

proteção de dados na seção “Como chegar até nós” desta política de privacidade. 

Informação que recolhemos 
 

Como fornecedor de cartão de combustível e de gestão de despesas, e de serviços de rede de veículos 

para empresas, podemos ter uma relação direta consigo, e poderá optar por facultar-nos os seus dados 

pessoais devido a essa mesma relação ou podemos recolhê-los através de outros meios. Os dados 

que recolhemos acerca de si podem incluir: 

 

 Informações de contacto 

 Detalhes de início de sessão 

 Informações financeiras 

 Conteúdo que nos faculta 

 Informações técnicas acerca do seu dispositivo e de utilização do website 

 Histórico de transações 

http://0c9b41cb14e24cd624765f68b452a4a0c1e64f3b/http%3A%2F%2Fportal.chjones.co.uk%2FDocs%2FUK%2FForms%2FAllItems.aspx%3FRootFolder%3D%252FDocs%252FUK%252FHR%252FFleetCor%2520UK%2520HR%2520Policies%252FFleetCor%2520UK%2520Recruitment%2520Policy%2520and%2520Process%26InitialTabId%3DRibbon%252EDocument%26VisibilityContext%3DWSSTabPersistence
http://0c9b41cb14e24cd624765f68b452a4a0c1e64f3b/http%3A%2F%2Fportal.chjones.co.uk%2FDocs%2FUK%2FForms%2FAllItems.aspx%3FRootFolder%3D%252FDocs%252FUK%252FHR%252FFleetCor%2520UK%2520HR%2520Policies%252FFleetCor%2520UK%2520Recruitment%2520Policy%2520and%2520Process%26InitialTabId%3DRibbon%252EDocument%26VisibilityContext%3DWSSTabPersistence


Página 2 de 25 
v20200115 

 Informações acerca das suas características e preferências 

 Números de matrícula e localização de veículos 

 Informações que incluem o seu Cartão de Cidadão ou outro documento de identificação – data 

de emissão, validade, número, organismo emissor e seu endereço (para efeitos de 

identificação). 

 

Para saber mais, por favor, clique aqui. 

Como recolhemos as suas informações 
 

Usamos diferentes métodos para recolher dados de si e sobre si, dependendo da natureza da nossa 

relação. Isto pode incluir a recolha através de interações diretas que temos consigo, através da 

utilização de tecnologias automatizadas (por exemplo, cookies) e de terceiros ou fontes publicamente 

disponíveis. 

 

Para saber mais, por favor clique aqui. 

Como utilizamos os seus dados 
 

Dependendo da natureza da nossa relação consigo, podemos utilizar os seus dados para: 

 

 Processar um pedido para uma conta para si. 

 Prestar serviços que os nossos clientes tenham subscrito. 

 Processar as suas transações. 

 Administrar a sua conta online. 

 Protegermo-nos contra fraudes e branqueamento de capitais, verificar a sua identidade e 
detetar, investigar e prevenir o crime. 

 Facultar-lhe informações acerca dos nossos produtos e serviços. 

 Permitir-lhe participar em funcionalidades interativas, por exemplo, através do website, como 
a nossa função de chat ao vivo. 

 Gerir, avaliar e melhorar a nossa atividade. 

 Efetuar a análise (incluindo a anonimização) dos seus dados. 

 Estar em conformidade com as nossas obrigações legais, normas do nosso setor aplicáveis 
e com as nossas políticas. 

 Administrar os contratos que temos com os nossos clientes, incluindo atualizar contratos e 
trocar correspondência com os nossos clientes sobre os nossos serviços e contratos. 

 

Iremos notificá-lo/a de outras formas no momento da sua recolha ou utilização. 

 

Para saber mais, por favor, clique aqui. 

Dados que partilhamos e recebemos 
 

Não vendemos ou divulgamos os seus dados de outra forma, exceto conforme descrito nesta política 

de privacidade. Podemos partilhar os seus dados com as seguintes partes: 
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 Outros membros do grupo Fleetcor. 

 Se for um titular dum cartão de combustível, partilharemos o histórico de transações e 

informações de utilização de dados com o seu empregador/empresa que representa. 

 Se for um utilizador de 1link ou outras subscrições de serviços de 1link. 

 Prestadores de serviços de transações, tais como emissores de cartões, comerciantes, 

processadores de pagamentos e outros fornecedores, para ajudar a efetuar as transações e a 

administração dos serviços de cartões de combustível. 

 Empresas de marketing e de análise de dados. 

 Os nossos parceiros comerciais que vendem produtos e serviços semelhantes. 

 Parceiros que facultam funcionalidades nos nossos websites. 

 Fornecedores de TI. 

 Agências de prevenção de fraudes e prestadores de serviços de monitorização. 

 Agências de notação de crédito. 

 As nossas seguradoras e conselheiros profissionais. 

 Reguladores e outras agências governamentais, incluindo, mas não se limitando a, 

autoridades públicas, reguladores, polícias e outras agências de aplicação da lei. 

 Qualquer empresa a quem vendemos ou compremos qualquer negócio ou bens, nesse caso 

poderemos divulgar os seus dados pessoais a um potencial vendedor ou comprador de tais 

negócios ou ativos, assim como aos seus consultores profissionais. 

Não autorizamos que os terceiros com quem partilhamos dados utilizem ou divulguem os seus dados, 

exceto se necessário para efetuar determinados serviços em nosso nome ou cumprir requisitos legais. 

Exigimos que estes terceiros, através dos nossos acordos contratuais com eles, protejam 

adequadamente a privacidade e a segurança dos dados que processam em nosso nome. 

Também podemos receber dados acerca de si dos seguintes terceiros: 

 Plataformas de redes sociais. 

 O seu empregador. 

 Agências de notação de crédito: informações relativas à situação/adequação de crédito para 

os produtos. 

 Corretores de dados. 

 Os nossos parceiros comerciais. 

 Bases de dados públicas. 

 Reguladores e outras agências governamentais. 

Se desejar receber uma lista completa dos nossos fornecedores e de outros terceiros com quem 

partilhamos os seus dados ou receber os seus dados, poderá entrar em contacto connosco através 

dos dados facultados na seção “Como nos pode contactar?”. 
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Para onde podem ser enviados os seus dados  
 

Tal como acontece em qualquer organização multinacional, somos muitas vezes obrigados a transferir 

dados a nível internacional. Portanto, os seus dados pessoais podem ser transferidos globalmente 

(se os seus dados forem recolhidos dentro da União Europeia, isto significa que os seus dados podem 

ser transferidos para fora da mesma). 

Isto inclui transferências que foram identificadas na seção anterior “Com quem partilhamos os seus 

dados e com que finalidades”. 

 

Para saber mais, por favor clique aqui. 

Como mantemos as suas informações seguras 
 

A Fleetcor tomará as medidas de segurança técnicas e organizacionais adequadas para proteger os 

seus dados pessoais e protegê-los de perdas, utilização indevida ou alteração. Os dados pessoais que 

mantemos sobre si estão armazenados nos nossos servidores seguros ou nos dos nossos 

fornecedores designados. As nossas páginas web que recolhem os seus dados estão protegidas com 

Secured Socket Layers (SSLs). 

Quando lhe dermos (ou tenha escolhido) uma senha que lhe permita aceder a determinadas partes do 

nosso website, é responsável por manter esta senha confidencial. Pedimos-lhe que não partilhe esta 

senha com ninguém. 

A Fleetcor mantém um programa de segurança de informação que é concebido para: 

 Proteger e manter a confidencialidade dos seus dados pessoais. 

 Proteger a segurança ou integridade dos seus dados contra ameaças ou perigos previstos. 

 Proteger contra o acesso ou uso dos seus dados não autorizado que possam resultar em 

danos ou inconvenientes substanciais para si ou para a sua entidade. 

 Cumprir a legislação aplicável. 

Por quanto tempo podemos ficar com os seus dados 
 

Conservaremos somente os seus dados pessoais durante o tempo necessário para cumprir os efeitos 

para os quais os recolhemos, incluindo para satisfazer quaisquer requisitos legais, contabilísticos ou 

de notificação. 

Para determinar o período de retenção adequado dos dados pessoais, temos em conta a quantidade, 

natureza e sensibilidade dos dados pessoais, o risco potencial de danos devido à utilização ou 

divulgação não autorizada dos seus dados pessoais, os efeitos para que processamos os seus dados 

pessoais e se podemos alcançar esses mesmos efeitos através de outros meios, e os requisitos legais 

aplicáveis. 

Os detalhes dos períodos de retenção para diferentes aspetos dos seus dados pessoais podem ser 

solicitados contactando o encarregado da proteção de dados. 
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Nalgumas circunstâncias pode pedir-nos para eliminar os seus dados, por favor, consulte “Os seus 

direitos e escolhas”. 

Nalgumas circunstâncias, podemos anonimizar os seus dados pessoais (para que deixem de ser 

associados ou utilizados para identificá-lo/a) em pesquisas ou efeitos estatísticos, caso em que 

poderemos usar esses dados indefinidamente sem aviso prévio. 

Privacidade de crianças 
 

Os websites da Fleetcor não se destinam a ser utilizados por crianças, especialmente por menores 

de 18 anos. Ninguém com menos de 18 anos deve facultar quaisquer dados pessoais ou participar 

em fóruns, chats ou discussões online. Os menores de 18 anos estão proibidos de subscreverem 

emails, newsletters e/ou produtos ou serviços, nos nossos websites. Se identificarmos que 

recebemos tais dados pessoais, serão apagados. 

Os seus direitos e escolhas 
 

Pode ter alguns ou todos os seguintes direitos relativamente aos dados pessoais que mantemos acerca 

de si: 

 Pedir-nos para ter acesso aos dados.. 

 Pedir-nos para retificá-los, atualizá-los ou eliminá-los. 

 Pedir-nos para restringir a nossa utilização, em determinadas circunstâncias. 

 Opor-se à forma como os usamos, em determinadas circunstâncias. 

 Sempre que for legalmente possível, retirar o seu consentimento à nossa utilização. 

 Portabilidade de dados, em determinadas circunstâncias. 

 Anular a permissão ou opor-se à nossa utilização para marketing direto. 

 Apresentar uma queixa à autoridade de controlo do seu país (caso haja alguma). 

Poderá exercer esses direitos contactando-nos através dos dados definidos na seção “Como nos pode 

contactar” abaixo. 

Por favor, consulte a nossa política de cookies para saber como também pode exercer os seus direitos 

relativamente à nossa utilização de cookies, web beacons e tecnologias similares. 

 

Para saber mais, por favor clique aqui. 

Como nos pode contactar 
 

Se tiver alguma questão acerca da nossa política de privacidade, incluindo algum pedido para exercer 

os seus direitos legais relativamente aos dados que mantemos sobre si, por favor, contacte o 

encarregado de proteção de dados relevante utilizando os dados abaixo indicados: 

 



Página 6 de 25 
v20200115 

País Produto Responsável 

pelo 

Tratamento 

Encarregado 

da Proteção 

Email Endereço 

Postal 

Áustria Cartão shell FleetCor 

Tankkarten 

GmbH 

Darren 

Pascoe 

dsb@fleetcor.at Teinfaltstraße 

8/4, 1010 Wien. 

Bélgica Cartão shell FleetCor 

Belgium Sprl  

Darren 

Pascoe 

dpo@fleetcorcards.be Avenue Du Port 

86c/204, 1000 

Bruxelles. 

Cartão shell FleetCor 

Belgium bvba 

Darren 

Pascoe 

dpo@fleetcorcards.be Havenlaan 86c 

Bus 204, 1000 

Brussel. 

República 

Checa 

 

Cartão shell FleetCor 

Czech 

Republic s.r.o. 

Darren 

Pascoe 

dpo@fleetcor.cz Voctářova 

2500/20a, 180 

00 Praha 8 

Chlumčanského 

497/5, 180 00 

Praha 8, 

Czechia. 

Cartões CCS 

Bonus Fleet, 

CCS Bonus 

Plus,  

CCS Bonus,  

CCS Carnet, 

CCS Limit 

Exclusive,  

CCS Limit 

Plus, 

CCS Limit, 

CCS Toll, 

UTA/CCS. 

CCS česká 

společnost pro 

platební karty 

s.r.o 

Darren 

Pascoe 

dpo@fleetcor.cz Voctářova 

2500/20a, 180 

00 Praha 

8Chlumčanskéh

o 497/5, 180 00 

Praha 8, 

Czechia. 

Dinamarca Serviços 1link epyx Limited Darren 

Pascoe 

dpo@fleetcor.com Heath Farm 

Hampton Lane, 

Meriden, 

Coventry CV7 

7LL. 

França Serviços 1link Epyx France 

SAS 

Darren 

Pascoe 

dpo@fleetcor.com 35 Allée des 

Impresssionistes, 

Le 

Cézanne,93420 

Villepint. 

Cartão Shell Epyx France 

SAS 

Darren 

Pascoe 

dpo@fleetcor.fr Le Cézanne, 

Paris Nord II. 
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Alemanha Cartão Shell FleetCor 

Deutschland 

GmbH 

Darren 

Pascoe 

dsb@fleetcor.de 

 

 

Hungria Cartão Shell FleetCor 

Hungary Kft 

Darren 

Pascoe 

adatvedelem@fleetcor.hu 

 

Frankenstraße 

150 c, 90461 

Nürnberg. 

Irlanda Serviços 1link epyx Limited Darren 

Pascoe 

dpo@fleetcor.com 1062 Budapešť, 

Andrássy út 100. 

Luxemburgo Cartão Shell Venturo 

Technologies 

s.a.r.l. 

Darren 

Pascoe 

dpo@fleetcor.lu Heath Farm 

Hampton Lane, 

Meriden, 

Coventry CV7 

7LL. 

Países 

Baixos 

 

Cartão Shell FleetCor 

Technologieё

n B.V. 

Darren 

Pascoe 

dpo@fleetcor.nl 

 

15, rue Edward 

Steichen, 4th 

Floor, L-2540 

Luxembourg 

TravelCard TravelCard 

B.V. 

Darren 

Pascoe 

dpo@fleetcor.com  

Polónia Carnet, Shell 

Card Plus e 

Shell Card 

Plus Travel 

 

FleetCor 

Poland sp. 

z.o.o. 

Darren 

Pascoe 

daneosobowe@fleetcor.p

l 

 

 

Eslováquia Cartões CCS 

Bonus Fleet, 

CCS Bonus 

Plus,  

CCS Bonus,  

CCS Carnet. 

CCS Limit 

Exclusive,  

CCS Limit 

Plus, 

CCS Limit, 

CCS Toll e 

UTA/CCS 

CCS 

Slovenská 

spoločnosť 

pre platobné 

karty s.r.o. 

Darren 

Pascoe 

dpo@fleetcor.sk 

 

P.J. Oudweg 4, 

1314CH Almere. 

Cartão Shell  Darren 

Pascoe 

dpo@fleetcor.sk 

 

P.J. Oudweg 4, 

1314CH Almere. 

Suíça Cartão Shell FleetCor 

Slovakia s.r.o. 

Darren 

Pascoe 

dsb@fleetcor.ch  Generation Park 

Z 

Reino Unido Serviços 1linkl Venturo 

Technologien 

Swiss GmbH 

Darren 

Pascoe 

dpo@fleetcor.com ul. Towarowa 28 

Allstar 

Expense, 
Epyx Limited Darren 

Pascoe 

dpo@fleetcor.com 00-839 

Warszawa 

mailto:daneosobowe@fleetcor.pl
mailto:daneosobowe@fleetcor.pl
mailto:dpo@fleetcor.com
mailto:dpo@fleetcor.com
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Allstar Monitor 

Allstar One, 

Allstar Plus 

(Vehicle 

Restricted) 

Allstar Plus 

Monitor, 

Allstar One, 

Allstar Plus, 

Allstar 

Supermarket+

, Allstar 

Prepaid, 

Allstar Plus, 

Allstar Premier 

Programme, 

Allstar Classic,  

Allstar 

Supermarket e  

Allstar 

Supermarket+ 

Allstar 

Universal, 

Diesel 

Advance, 

Esso 

Commercial, 

Esso 

Commercial, 

Esso Multi, 

Esso Single, 

Shell Fleet 

List, Shell 

Multi, Shell 

Multi, Shell 

CRT, Shell 

Single  

Texaco e 

Fastfuel 

Allstar 

Business 

Solutions 

Limited 

Darren 

Pascoe 

dpo@fleetcor.com Polska  

Fuelvend, 

Keyfuels e 

MYFUEL 

The Fuelcard 

Company UK 

Limited 

Darren 

Pascoe 

dpo@fleetcor.com Galvaniho 15/C 

 

Se o seu país de residência tiver uma autoridade de proteção de dados, tem o direito de contactá-la e 

fazer-lhe as questões ou transmitir as preocupações que desejar. Se não conseguirmos resolver as 

suas questões ou preocupações, também tem o direito de recorrer judicialmente a um tribunal nacional. 

Atualizações a esta política de privacidade 
 

mailto:dpo@fleetcor.com
mailto:dpo@fleetcor.com
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Atualizaremos esta política periodicamente para refletir as mudanças na nossa atividade. Iremos 

informar-lhe destas alterações conforme seja exigido pela legislação aplicável.  
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Política de Privacidade de Fleetcor Europe (Formulário Longo) 

Esta política foi atualizada 27/07/2020. 

 

Na Fleetcor Technologies, Inc., através das nossas filiais que gerem as marcas Allstar, epyx, Fleetcor, 

The Fuelcard Company, Keyfuels, Travelcard e CCS, e a manutenção do cartão de combustível Shell 

(coletivamente, “Fleetcor”, “nós“, “nosso” ou ”nossa”), respeitamos a sua privacidade. Implementámos 

esta política de privacidade para dar a conhecer a forma como a Fleetcor utiliza os dados pessoais dos 

seus clientes, potenciais clientes, portadores de cartões de combustível, utilizadores da web e outros 

indivíduos que interagem connosco. 

 

Se está a candidatar-se a uma vaga de emprego numa das nossas empresas, por favor, consulte a 

nossa política de privacidade de candidatura a vagas de empregos.  

 

A Fleetcor considera a sua privacidade importante. Estamos empenhados em proteger a privacidade 

das informações que nos faculta, incluindo os seus dados pessoais. Esta política descreve os tipos de 

dados pessoais que recolhemos, como utilizamos esses dados, com quem os partilhamos, as escolhas 

que possui relativamente à nossa utilização desses dados, os seus direitos de privacidade e como a 

lei o/a protege. Também descrevemos as medidas que tomamos para proteger a segurança dos seus 

dados pessoais e como pode entrar em contacto connosco para ficar a saber mais acerca das nossas 

práticas de privacidade. 

Quem somos 
 

Para saber quem é o seu responsável pelo tratamento de dados, por favor, consulte a seção intitulada 

“Como nos pode contactar“. 

 

Nomeamos um encarregado da proteção de dados, que é o responsável por supervisionar questões 

relacionadas com a nossa política de privacidade e da forma como lidamos com os seus dados 

pessoais. Pode encontrar mais pormenores acerca de como contactar o nosso encarregado de 

proteção de dados na seção “Como chegar até nós” desta política de privacidade. 

Informação que recolhemos 
 

Como fornecedor de cartão de combustível e de gestão de despesas, e de serviços de rede de veículos 

para empresas, podemos ter uma relação direta consigo, e poderá optar por facultar-nos os seus dados 

pessoais devido a essa mesma relação ou podemos recolhê-los através de outros meios. Os dados 

que recolhemos acerca de si podem incluir: 

 

 Informações de contacto 

 Detalhes de início de sessão 

 Informações financeiras 

 Conteúdo que nos faculta 

 Informações técnicas acerca do seu dispositivo e de utilização do website 

 Histórico de transações 

http://0c9b41cb14e24cd624765f68b452a4a0c1e64f3b/http%3A%2F%2Fportal.chjones.co.uk%2FDocs%2FUK%2FForms%2FAllItems.aspx%3FRootFolder%3D%252FDocs%252FUK%252FHR%252FFleetCor%2520UK%2520HR%2520Policies%252FFleetCor%2520UK%2520Recruitment%2520Policy%2520and%2520Process%26InitialTabId%3DRibbon%252EDocument%26VisibilityContext%3DWSSTabPersistence
http://0c9b41cb14e24cd624765f68b452a4a0c1e64f3b/http%3A%2F%2Fportal.chjones.co.uk%2FDocs%2FUK%2FForms%2FAllItems.aspx%3FRootFolder%3D%252FDocs%252FUK%252FHR%252FFleetCor%2520UK%2520HR%2520Policies%252FFleetCor%2520UK%2520Recruitment%2520Policy%2520and%2520Process%26InitialTabId%3DRibbon%252EDocument%26VisibilityContext%3DWSSTabPersistence
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 Informações acerca das suas características e preferências 

 Números de matrícula e localização de veículos 

 Informações que incluem o seu Cartão de Cidadão ou outro documento de identificação – data 

de emissão, validade, número, organismo emissor e seu endereço (para efeitos de 

identificação). 

 

Informações de contacto 

Se é nosso cliente, titular de algum cartão ou de outra forma interage connosco (por exemplo, através 

do nosso website) então, recolheremos algumas informações básicas de contactos acerca si. Isto pode 

incluir o seu nome, morada, email, número de telefone e número de fax. 

No caso de ser um representante ou colaborador de algum dos nossos clientes, poderemos também 

recolher o nome do seu empregador/empresa que representa, a sua posição na empresa e a sua 

profissão. Se é um cliente ou nosso serviço de localização de veículos, então, podemos incluir a 

localização do seu veículo e o seu histórico de viagem. 

Dados de acesso à sua conta 

Se tem uma conta online connosco, então armazenaremos o seu nome de utilizador e senha de forma 

a poder administrar o seu acesso às nossas plataformas. 

Informação financeira 

Isto pode incluir o número do seu cartão de combustível, dados de cartão de crédito/débito, 

informações de contas bancárias e dados que recolhemos acerca do estado do seu crédito se 

efetuarmos um relatório de crédito. 

Conheça as suas informações de cliente 

Isto pode incluir a sua data de nascimento e morada pessoal, número de passaporte, número de carta 

de condução e/ou número de seguro nacional. 

Se for um diretor ou proprietário benéfico de um potencial cliente, então poderemos recolher e utilizar 

os seus dados pessoais para efetuar verificações do seu estado crédito e de combate ao 

branqueamento de capitais. 

Por favor, tenha em consideração que podemos recolher e consultar os seus dados pessoais em 

registos públicos e fontes públicas (por exemplo, através da internet) como parte do processo de 

conhecimento de cliente. 

Conteúdo que nos faculta 

Por exemplo, pode entrar em contacto connosco através do nosso site ou por telefone, podemos 

enviar-lhe um email ou vice-versa ou pode enviar-nos o seu feedback através de um formulário de 

pesquisa. 

Informações técnicas acerca do seu dispositivo e utilização do website 

Se utilizar o nosso website ou aplicações móveis, instalaremos determinadas cookies e web beacons 

no seu dispositivo. Os detalhes de como utilizamos estas tecnologias estão delineados mais 

pormenorizadamente na nossa política de cookies. 

Através das cookies, web beacons e tecnologias semelhantes podemos recolher dados acerca do seu 

dispositivo, como o seu endereço IP, tipo de navegador de internet e sistema operativo. Podemos 
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também recolher informações acerca da sua atividade de navegação, assim como a forma como utiliza 

o nosso website, as páginas que visitou, a data e hora de cada visita e os URLs de quaisquer websites 

que o tenham redirecionado para o nosso website. 

Histórico de transações 

Se é titular de cartão, então recolheremos os registos das suas transações nesse cartão, incluindo a 

localização e a data e hora da transação e o custo do combustível, bens ou serviços adquiridos. 

Dados de localização 

Se é um titular de cartão, então recolheremos informações acerca da localização de quaisquer 

transações efetuadas no cartão. 

Com o seu consentimento, acederemos a informações baseadas na localização ou recolheremos a 

localização de mercados a partir do seu dispositivo móvel ou com base no seu endereço IP. 

Utilizaremos estas informações para lhe facultar notificações relacionadas com as nossas localizações. 

Não utilizamos estas informações para o localizar especificamente por qualquer outro motivo que não 

seja para lhe prestar o serviço. Se nos permitiu utilizar as suas informações de localização no passado 

e pretender revogar essas permissões, por favor, altere as definições no seu dispositivo. 

Dados de localização do veículo 

Alguns dos nossos serviços podem envolver a utilização de um sistema de telemática de veículos. 

Alguns sistemas de telemática facultam-nos a utilização, divulgação ou acesso a informações de 

localização e quilometragem, conforme permitido pela lei. 

A utilização do sistema de telemática está sujeita aos termos e condições e à política de privacidade 

publicados pelo fornecedor de sistemas de telemática aplicável. 

Informações acerca das suas características e preferências 

Poderemos recolher certos detalhes sobre si e as suas preferências (como potencial cliente, cliente 

e/ou titular de cartão). Isto pode incluir o seu comportamento de compra e preferências. 

Como recolhemos as suas informações 
 

Usamos diferentes métodos para recolher dados de si e sobre si, dependendo da natureza da nossa 

relação. Isto pode incluir a recolha através de interações diretas que temos consigo, através da 

utilização de tecnologias automatizadas (por exemplo, cookies) e de terceiros ou fontes publicamente 

disponíveis. 

 

Interações diretas 

Pode facultar-nos os seus dados preenchendo formulários (por exemplo, através do nosso website) ou 

por correspondência por correio, telefone, email ou outros meios. Isto inclui dados que nos faculta 

quando: 

 Se candidata a um produto ou serviço no nosso site ou num dos nossos associados de 
vendas. 

 Cria uma conta nos nossos websites. 

 Subescreve informações (Ex.: quando subscreve a nossa lista de email marketing). 

 Participa em promoções ou inquéritos. 
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 Dá-nos o seu feedback. 

 Comunica de outra forma connosco. 
 

Tecnologias automatizadas 

Como parte do tratamento dos seus dados pessoais, as decisões podem ser tomadas por meios 

automatizados. Isto significa que podemos decidir automaticamente que você representa um risco de 

fraude ou branqueamento de capitais se o nosso processamento revelar o seu comportamento como 

sendo consistente com lavagem de dinheiro ou conduta fraudulenta conhecida, ou é inconsistente com 

as suas submissões anteriores, ou parece ter ocultado deliberadamente a sua verdadeira identidade. 

Tem direitos relativamente à tomada de decisão automatizada: se desejar saber mais, por favor 

contacte o encarregado da proteção de dados. 

Se nós, ou uma agência de prevenção de fraudes, determinarmos que apresenta um risco de fraude 

ou branqueamento de capitais, podemos recusar-nos a prestar os serviços ou financiamentos que 

solicitou, ou a empregá-lo, ou podemos deixar de lhe prestar os serviços existentes. 

Conforme vai interagindo com o nosso site, podemos recolher automaticamente informações técnicas 

acerca do seu equipamento, ações e padrões de navegação. Recolhemos estes dados pessoais 

através de cookies e doutras tecnologias similares. Também podemos receber dados técnicos acerca 

de si se visitar outros sites que utilizam as nossas cookies. Se deseja obter mais detalhes, por favor, 

consulte a nossa política de cookies. 

Fontes de terceiros ou disponíveis ao público 

Podemos receber dados pessoais acerca si de diversas fontes de terceiros ou fontes públicas, 

instituições financeiras e processadores de pagamentos, instituições de crédito e serviços de 

informação comercial. Para mais detalhes dos terceiros que a Fleetcor pode recolher e facultar os seus 

dados pessoais para ver a seção desta política de privacidade intitulada “Dados que partilhamos e 

recebemos”. 

Como utilizamos os seus dados 
 

Dependendo da natureza da nossa relação consigo, podemos utilizar os seus dados para: 

 

 Processar um pedido para uma conta para si. 

 Prestar serviços que os nossos clientes tenham subscrito. 

 Processar as suas transações. 

 Administrar a sua conta online. 

 Protegermo-nos contra fraudes e branqueamento de capitais, verificar a sua identidade e 
detetar, investigar e prevenir o crime. 

 Facultar-lhe informações acerca dos nossos produtos e serviços. 

 Permitir-lhe participar em funcionalidades interativas, por exemplo, através do website, como 
a nossa função de chat ao vivo. 

 Gerir, avaliar e melhorar a nossa atividade. 

 Efetuar a análise (incluindo a anonimização) dos seus dados. 

 Estar em conformidade com as nossas obrigações legais, normas do nosso setor aplicáveis 
e com as nossas políticas. 

 Administrar os contratos que temos com os nossos clientes, incluindo atualizar contratos e 
trocar correspondência com os nossos clientes sobre os nossos serviços e contratos. 
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 Outras formas que iremos notificá-lo/a no momento da sua recolha ou utilização. 

 

O quadro abaixo define mais informações acerca dos efeitos para os quais utilizamos os dados acerca 

de si, com as categorias correspondentes de dados tratados em cada caso e a base jurídica em que 

nos baseamos para a sua utilização. 

Propósito 
Categorias de dados tratados e base 
jurídica para o tratamento 

Processar um pedido de conta de cliente 

 

 Iniciar os pedidos de contas que solicita, 

notificá-lo/a do estado do pedido ou 

solicitar informações adicionais relativas 

ao seu pedido. 

 

 Obter informações de conhecimento de 

cliente e de crédito quando efetua o 

pedido dum produto ou posteriormente. 

 

Categorias de dados tratados 

 Informações de contacto 

 Informações financeiras 

 Informações de conhecimento de 

cliente 

Base jurídica 

É do nosso interesse comercial processar os 

seus dados pessoais como parte do seu 

processo de pedido de cliente. 

Prestar os serviços que os nossos clientes 

tenham subscrito 

 Para que os nossos clientes recebam o(s) 

serviço(s). 

Categorias de dados tratados 

 Informações de contacto 

 Informações financeiras 

 Informações de conhecimento de 
cliente 

Base jurídica 

É do nosso interesse comercial legítimo e do 

interesse comercial legítimo dos nossos 

clientes processar os seus dados pessoais 

como parte do processo de pedido de cliente 

e como parte dos serviços, incluindo para nos 

correspondermos consigo sobre o contrato e 

para prestar serviços aos nossos clientes. 

Processar as transações do seu cartão 

 Utilizaremos as suas informações de 

contacto e identificadores únicos de 

cartão de combustível para processar 

pagamentos de cartões de combustível 

quando adquirir combustível. 

 Manteremos um registo das informações 

do seu histórico de transações relativas 

ao seu cartão de forma a calcular as 

taxas que você e/ou  o seu empregador 

nos deve e facultar provas das 

transações. 

Categorias de dados tratados 

 Informações de contacto 

 Informações financeiras 

 Histórico de transações 

Base jurídica 

É nosso interesse comercial legítimo prestar 

os serviços de cartão de combustível para 

que fomos contratados para cumprir o nosso 

contrato com os nossos clientes. 
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Administrar as contas online dos nossos 

clientes 

 Permitir-nos autenticar as suas 

credenciais de utilizador quando inicia a 

sessão na sua conta online. 

 

 Responder a perguntas que possa 

efetuar relativamente à sua conta. 

 

 Permitir-lhe aceder a determinadas 

informações acerca da conta que tem 

connosco, como o seu histórico de 

transações. 

Categorias de dados tratados 

 Informações de contacto 

 Detalhes de acesso à conta 

 Histórico de transações 

Base jurídica 

É do nosso legítimo interesse administrar e 

gerir a conta do nosso cliente conforme o 

previsto no nosso contrato com o nosso 

cliente. 

Protegermo-nos contra fraudes e 

branqueamento de capitais, verificar a sua 

identidade e detetar, investigar e prevenir o 

crime. 

 Rever e monitorizar o seu histórico de 

transações para identificar eventuais 

fraudes, lavagem de dinheiro ou outro 

comportamento ilícito relativamente à sua 

conta. 

 

 Efetuar verificações de conhecimento de 

cliente e de sanções com base num 

pedido. 

 

 Se for detetada a fraude, poderão ser-lhe 

recusados determinados serviços. Se 

deseja saber mais detalhes acerca como 

as suas informações serão utilizadas por 

nós e pelas estas agências de prevenção 

de fraudes, e os seus direitos de proteção 

de dados, podem consultar 

https://www.cifas.org.uk/fpn. 

Categorias de dados tratados 

 Informações de contacto 

 Histórico de transações 

 Informações financeiras 

 Informações de conhecimento do seu 

cliente 

Base jurídica 

É necessário o cumprimento das obrigações 

legais a que estamos sujeitos. 

Facultar-lhe informações acerca dos nossos 

produtos e serviços 

 Se solicitou receber essas informações, 

poderemos contactá-lo periodicamente 

por e-mail, correio, telefone e/ou SMS 

para lhe falar dos nossos produtos e 

serviços e quaisquer produtos e serviços 

de terceiros. 

 

Categorias de dados tratados 

 Informações de contacto 

 Histórico de transações 

Base jurídica 

Só lhe enviaremos informações acerca dos 

nossos produtos e serviços se tiver 

consentido em recebê-las ou com base nos 

nossos interesses legítimos (quando nos é 
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permitido fazê-lo de acordo com a lei 

aplicável). 

Permitir-lhe participar em funcionalidades 

interativas 

 Se interagir com a função “chat” nos 

nossos websites. 

 

 Se interagir connosco através das nossas 

contas de Facebook, Twitter ou LinkedIn. 

Categorias de dados tratados 

 Informações de contacto 

 Informações acerca as suas 

características e preferências 

Base jurídica 

É nosso interesse comercial legítimo 

disponibilizar tais funcionalidades que poderá 

utilizar como lhe for conveniente. 

Gerir, avaliar e melhorar a nossa atividade, 

produtos e serviços 

 Gravação de chamadas telefónicas e 

conversas online que temos consigo para 

treino ou garantia de qualidade. 

 

 Monitorizar a utilização e melhorar os 

nossos bens interativos. 

 

 Efetuar análises de dados (incluindo 

anonimização) dos seus dados. 

 

Categorias de dados tratados 

 Informações de contacto 

 Histórico de transações 

 Conteúdo que nos faculta 

 Informações técnicas acerca do seu 

dispositivo e utilização do site 

 Informações acerca das suas 

características e preferências 

Base jurídica 

É nosso interesse comercial legítimo rever e 

melhorar o nosso negócio, produtos e 

serviços para garantir que a satisfação de 

cliente seja o mais elevada possível. 

Realizaremos análises de dados (incluindo 

benchmarking e reporte para que o possamos 

fazer). 

Partilhar informações com terceiros 

 Consulte a seção intitulada “Dados que 

partilhamos e recebemos” para obter 

mais informações. 

Categorias de dados tratados 

 Todos os dados pessoais que temos 

acerca de si 

Base jurídica 

É do nosso interesse comercial legítimo 

partilhar os seus dados pessoais com 

terceiros de confiança que nos prestem 

serviços relevantes para a nossa atividade, 

como os descritos na seção “Dados que 

partilhamos e recebemos” desta política de 

privacidade. 

No caso de marketing de terceiros só 

partilhamos os seus dados pessoais caso 

tenha consentido. 
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Dados que partilhamos e recebemos 
 

Não vendemos ou divulgamos os seus dados de outra forma, exceto conforme descrito nesta política 

de privacidade. Podemos partilhar os seus dados com as seguintes partes: 

 Outros membros do grupo Fleetcor. 

 Se for um titular dum cartão de combustível, partilharemos o histórico de transações e 

informações de utilização de dados com o seu empregador/empresa que representa. 

 Se for um utilizador de 1link ou outras subscrições de serviços de 1link. 

Estar em conformidade com as nossas 

obrigações legais, normas do nosso setor 

aplicáveis e com as nossas políticas. 

 Para auditar o cumprimento das nossas 

obrigações legais, incluindo requisitos 

regulamentares. 

Categorias de dados tratados 

 Todos os dados pessoais que temos 

acerca de si 

Base jurídica 

É necessário o cumprimento das obrigações 

legais a que estamos sujeitos. 

Administrar os contratos que temos com os 

nossos clientes, incluindo atualizar contratos 

e trocar correspondência com os nossos 

clientes sobre os nossos serviços e contratos. 

 Para fornecer atualizações de contratos e 

atualizações de serviços 

Categorias de dados tratados 
 

 Todos os dados pessoais que temos 
acerca de si 
 

Base jurídica 
 
É do nosso interesse comercial legítimo e dos 
nossos clientes podermo-nos corresponder 
com os nossos clientes (através de si) em 
relação ao seu contrato, quaisquer 
atualizações a esses contratos (seja para 
refletir atualizações aos serviços ou de 
legislação) e para nos correspondermos com 
eles acerca dos serviços. 
 
É necessário o cumprimento das obrigações 
legais a que estamos sujeitos, bem como para 
a execução do seu contrato. 
 

Defendermo-nos contra ou efetuar 

reclamações legais 

 Podemos manter registos dos seus 

dados, tais como as suas transações 

para fins probatórios, de forma a 

defendermo-nos contra ou efetuar uma 

ou mais ações slegais futuras. 

Categorias de dados tratados 

 Informações de contacto 

 Detalhes de acesso de conta 

 Conteúdo que nos faculta 

 Histórico de transações 

Base jurídica 

É nosso legítimo interesse comercial 

defendermo-nos ou efetuar ações legais. 
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 Prestadores de serviços de transações, tais como emissores de cartões, comerciantes, 

processadores de pagamentos e outros fornecedores, para ajudar a efetuar as transações e a 

administração dos serviços de cartões de combustível. 

 Empresas de marketing e de análise de dados. 

 Os nossos parceiros comerciais que vendem produtos e serviços semelhantes. 

 Parceiros que facultam funcionalidades nos nossos websites. 

 Fornecedores de TI. 

 Agências de prevenção de fraudes e prestadores de serviços de monitorização. 

 Agências de notação de crédito. 

 As nossas seguradoras e conselheiros profissionais. 

 Reguladores e outras agências governamentais, incluindo, mas não se limitando a, 

autoridades públicas, reguladores, polícias e outras agências de aplicação da lei. 

 Qualquer empresa a quem vendemos ou compremos qualquer negócio ou bens, nesse caso 

poderemos divulgar os seus dados pessoais a um potencial vendedor ou comprador de tais 

negócios ou ativos, assim como aos seus consultores profissionais. 

Não autorizamos que os terceiros com quem partilhamos dados utilizem ou divulguem os seus dados, 

exceto se necessário para efetuar determinados serviços em nosso nome ou cumprir requisitos legais. 

Exigimos que estes terceiros, através dos nossos acordos contratuais com eles, protejam 

adequadamente a privacidade e a segurança dos dados que processam em nosso nome. 

Também podemos receber dados acerca de si dos seguintes terceiros: 

 Plataformas de redes sociais. 

 O seu empregador. 

 Agências de notação de crédito: informações relativas à situação/adequação de crédito para 

os produtos. 

 Corretores de dados. 

 Os nossos parceiros comerciais. 

 Bases de dados públicas. 

 Reguladores e outras agências governamentais. 

Se desejar receber uma lista completa dos nossos fornecedores e de outros terceiros com quem 

partilhamos os seus dados ou receber os seus dados, poderá entrar em contacto connosco através 

dos dados facultados na seção “Como nos pode contactar?”. 

Para onde podem ser enviados os seus dados  
 

Tal como acontece em qualquer organização multinacional, somos muitas vezes obrigados a transferir 

dados a nível internacional. Portanto, os seus dados pessoais podem ser transferidos globalmente 

(se os seus dados forem recolhidos dentro da União Europeia, isto significa que os seus dados podem 
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ser transferidos para fora da mesma). Isto inclui transferências que foram identificadas na seção 

anterior “Com quem partilhamos os seus dados e com que finalidades”. 

 

Ao utilizarmos os dados pessoais descritos nesta política de política de privacidade, os mesmos podem 

ser transferido para dentro ou fora do país ou território onde foram recolhidos, incluindo para um país, 

território ou organização internacional que possam não ter normas equivalentes de proteção de dados 

da UE. 

Por exemplo, podemos transferir os seus dados pessoais para os nossos fornecedores com sede fora 

da União Europeia. Em todos os casos, a transferência basear-se-á numa decisão de adequação da 

Comissão Europeia ou implementaremos medidas adequadas, por exemplo, os Contratos tipo da UE, 

e incluiremos medidas de segurança adequadas, para a proteção de dados pessoais nesses países, 

territórios ou organizações internacionais, de acordo com as leis de proteção de dados aplicáveis. Se 

deseja obter mais informações acerca de qualquer uma das medidas de transferência de dados de que 

dependemos, por favor, contacte-nos usando os dados facultados na seção “Como nos pode 

contactar?”. 

Como mantemos as suas informações seguras 
 

A Fleetcor tomará as medidas de segurança técnicas e organizacionais adequadas para proteger os 

seus dados pessoais e protegê-los de perdas, utilização indevida ou alteração. Os dados pessoais que 

mantemos sobre si estão armazenados nos nossos servidores seguros ou nos dos nossos 

fornecedores designados. As nossas páginas web que recolhem os seus dados estão protegidas com 

Secured Socket Layers (SSLs). 

Quando lhe dermos (ou tenha escolhido) uma senha que lhe permita aceder a determinadas partes do 

nosso website, é responsável por manter esta senha confidencial. Pedimos-lhe que não partilhe esta 

senha com ninguém. 

A Fleetcor mantém um programa de segurança de informação que é concebido para: 

 Proteger e manter a confidencialidade dos seus dados pessoais. 

 Proteger a segurança ou integridade dos seus dados contra ameaças ou perigos previstos. 

 Proteger contra o acesso ou uso dos seus dados não autorizado que possam resultar em 

danos ou inconvenientes substanciais para si ou para a sua entidade. 

 Cumprir a legislação aplicável. 

Por quanto tempo podemos ficar com os seus dados 
 

Conservaremos somente os seus dados pessoais durante o tempo necessário para cumprir os efeitos 

para os quais os recolhemos, incluindo para satisfazer quaisquer requisitos legais, contabilísticos ou 

de notificação. 

Para determinar o período de retenção adequado dos dados pessoais, temos em conta a quantidade, 

natureza e sensibilidade dos dados pessoais, o risco potencial de danos devido à utilização ou 

http://ec.europa.eu/justice/data-protection/international-transfers/adequacy/index_en.htm
http://ec.europa.eu/justice/data-protection/international-transfers/adequacy/index_en.htm
http://ec.europa.eu/justice/data-protection/international-transfers/transfer/index_en.htm
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divulgação não autorizada dos seus dados pessoais, os efeitos para que processamos os seus dados 

pessoais e se podemos alcançar esses mesmos efeitos através de outros meios, e os requisitos legais 

aplicáveis. 

Os detalhes dos períodos de retenção para diferentes aspetos dos seus dados pessoais podem ser 

solicitados contactando o encarregado da proteção de dados. 

Nalgumas circunstâncias pode pedir-nos para eliminar os seus dados, por favor, consulte “Os seus 

direitos e escolhas”. 

Nalgumas circunstâncias, podemos anonimizar os seus dados pessoais (para que deixem de ser 

associados ou utilizados para identificá-lo/a) em pesquisas ou efeitos estatísticos, caso em que 

poderemos usar esses dados indefinidamente sem aviso prévio. 

Privacidade de crianças 
 

Os websites da Fleetcor não se destinam a ser utilizados por crianças, especialmente por menores 

de 18 anos. Ninguém com menos de 18 anos deve facultar quaisquer dados pessoais ou participar 

em fóruns, chats ou discussões online. Os menores de 18 anos estão proibidos de se subscreverem 

a emails, newsletters e/ou produtos ou serviços, nos nossos websites. Se identificarmos que 

recebemos tais dados pessoais, iremos apagá-los. 

Os seus direitos e escolhas 
 

Pode ter alguns ou todos os seguintes direitos relativamente aos dados pessoais que mantemos acerca 

de si: 

 Pedir-nos para acedê-los. 

 Pedir-nos para retificá-los, atualizá-los ou eliminá-los. 

 Pedir-nos para restringir a nossa utilização, em determinadas circunstâncias. 

 Opor-se à forma como os usamos, em determinadas circunstâncias. 

 Sempre que for legalmente possível, retirar o seu consentimento da nossa utilização. 

 Portabilidade de dados, em determinadas circunstâncias. 

 Anular a permissão ou opor-se à nossa utilização para marketing direto. 

 Apresentar uma queixa à autoridade de controlo do seu país (caso haja alguma). 

Poderá exercer esses direitos contactando-nos através dos dados definidos na seção “Como nos pode 

contactar” abaixo. 

Por favor, consulte a nossa política de cookies para saber como também pode exercer os seus direitos 

relativamente à nossa utilização de cookies, web beacons e tecnologias similares. 

Tem os direitos estabelecidos na tabela abaixo: 
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Direito em relação aos 
dados que mantemos 
acerca si  

Mais pormenores (nota: aplicam-se certos limites legais a todos 
estes direitos) 

 Pedir-nos para acedê-
los 

Esta é a confirmação: 

 se processamos ou não dados acerca de si; 

 do nosso nome e dados de contacto; 

 os objetivos do tratamento; 

 as categorias de dados em causa; 

 As categorias de pessoas com quem partilhamos os dados e, se 
alguém estiver fora da UE e não beneficia de uma decisão de 
adequação da Comissão Europeia, das garantias adequadas para 
a proteção dos dados; 

 (se tivermos) a fonte dos dados, caso não os tenhamos obtido de si; 

 (caso efetuarmos, o que lhe terá sido comunicado) a existência de 
decisões automatizadas, incluindo perfis, que produzam efeitos 
legais sobre si, ou que o/a afete significativamente de forma 
semelhante, e informações acerca da lógica envolvida, bem como a 
importância e as consequências previstas desse processamento 
para si; 

 os critérios para determinar o período para o qual armazenaremos 
os dados. 

A seu pedido, facultar-lhe-emos uma cópia dos dados que detemos. 

 Pedir-nos para retificá-
los ou atualizá-los 

Isto aplica-se se os dados que temos forem imprecisos ou incompletos. 

 Pedir-nos para eliminá-
los 

Isto aplica-se se: 

 Os dados pessoais que detemos já não são necessários em relação 
às finalidades para as quais os utilizamos; 

 utilizamos os dados com base se nos dá o seu consentimento ou 
retira o seu consentimento (neste caso, lembrar-nos-emos de não 
voltar a entrar em contacto consigo, a menos que nos diga que 
deseja que eliminemos todos os dados pessoais sobre si, caso em 
que respeitaremos os seus desejos); 

 utilizamos os dados com base em interesses legítimos e 
constatamos que, na sequência da sua objeção, não temos um 
interesse primordial em continuar a utilizá-los; 

 os dados foram obtidos ou utilizados ilegalmente; 

 para cumprir uma obrigação legal. 

 Pedir-nos para 
restringir o nosso 
processamento 

Este direito aplica-se, temporariamente, enquanto analisamos o seu 
caso, se: 

 contestar a exatidão dos dados pessoais que utilizamos; 

 opor-se à nossa utilização dos dados pessoais com base em 
interesses legítimos 

(se utilizar o seu direito nestes casos, dir-lhe-emos antes de voltarmos 
a utilizar os dados). 

Este direito também se aplica se: 

 a nossa utilização é ilegal e se você se opõe à eliminação dos 
dados; ou 

 já não precisamos dos dados, mas você os exige para fundamentar 
um processo jurídico. 

http://ec.europa.eu/justice/data-protection/international-transfers/adequacy/index_en.htm
http://ec.europa.eu/justice/data-protection/international-transfers/adequacy/index_en.htm
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Direito em relação aos 
dados que mantemos 
acerca si  

Mais pormenores (nota: aplicam-se certos limites legais a todos 
estes direitos) 

 Opor-se à forma como 
os processamos 

Aqui tem dois direitos: 

 se utilizarmos dados acerca de si para marketing direto: pode 
“anular o seu consentimento” (sem a necessidade de o justificar) e 
cumpriremos o seu pedido; 

 se utilizarmos os dados acerca de si com base em interesses 
legítimos para outros efeitos que não os de marketing direto, poderá 
opor-se à nossa utilização para esses efeitos, dando uma 
explicação da sua situação particular, e iremos considerar a sua 
objeção. 

 Retirar o seu 

consentimento para 

os utilizarmos 

Este direito aplica-se a quaisquer dados que recolhamos e 
processamos com base no seu consentimento. 

Tem o direito de retirar o consentimento que nos facultou. No entanto, 

note que a a retirada do consentimento não compromete a licitude do 

tratamento efetuado com base no consentimento previamente dado. 

 Portabilidade de dados 

Este direito aplica-se: 

(i) aos dados pessoais que nos facultou; 

(ii) se utilizarmos esses dados com base no seu consentimento, ou com 
base no cumprimento das nossas obrigações contratuais para 
consigo. 

Se ambos (i) e (ii) se aplicarem, tem o direito de receber os dados de 
volta num formato utilizado comummente, e o direito de nos exigir 
transmitir os dados para outra pessoa, caso seja tecnicamente viável. 

 Apresentar uma queixa 
à autoridade de 
controlo do seu país 

Para o efeito, cada país da União Europeia deve providenciar uma ou 
mais autoridades públicas. 

Pode encontrar aqui os seus dados de contacto: 

http://ec.europa.eu/justice/data-
protection/bodies/authorities/index_en.htm 

Como nos pode contactar 
 

Se tiver alguma questão acerca da nossa política de privacidade, incluindo algum pedido para exercer 

os seus direitos legais relativamente aos dados que mantemos sobre si, por favor, contacte o 

encarregado de proteção de dados relevante utilizando os dados abaixo indicados: 

 

País Produto Responsável 

pelo 

Tratamento 

Encarregado 

de Proteção 

Email Endereço 

Postal 

Áustria Cartão shell FleetCor 

Tankkarten 

GmbH 

Darren 

Pascoe 

dsb@fleetcor.at Teinfaltstraße 

8/4, 1010 Wien. 

Bélgica Cartão shell FleetCor 

Belgium Sprl  

Darren 

Pascoe 

dpo@fleetcorcards.be Avenue Du Port 

86c/204, 1000 

Bruxelles. 

http://ec.europa.eu/justice/data-protection/bodies/authorities/index_en.htm
http://ec.europa.eu/justice/data-protection/bodies/authorities/index_en.htm
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Cartão shell FleetCor 

Belgium bvba 

Darren 

Pascoe 

dpo@fleetcorcards.be Havenlaan 86c 

Bus 204, 1000 

Brussel. 

República 

Checa 

 

Cartão shell FleetCor 

Czech 

Republic s.r.o. 

Darren 

Pascoe 

dpo@fleetcor.cz Voctářova 

2500/20a, 180 

00 Praha 8  

Cartões CCS 

Bonus Fleet, 

CCS Bonus 

Plus,  

CCS Bonus,  

CCS Carnet, 

CCS Limit 

Exclusive,  

CCS Limit 

Plus, 

CCS Limit, 

CCS Toll, 

UTA/CCS. 

CCS česká 

společnost pro 

platební karty 

s.r.o 

Darren 

Pascoe 

dpo@fleetcor.cz Voctářova 

2500/20a, 180 

00 Praha 8 

Dinamarca Serviços 1link epyx Limited Darren 

Pascoe 

dpo@fleetcor.com  

França Serviços 1link Epyx France 

SAS 

Darren 

Pascoe 

dpo@fleetcor.com Heath Farm 

Hampton Lane, 

Meriden, 

Coventry CV7 

7LL. 

Cartão Shell Epyx France 

SAS 

Darren 

Pascoe 

dpo@fleetcor.fr 35 Allée des 

Impresssionistes, 

Le 

Cézanne,93420 

Villepint. 

Alemanha Cartão Shell FleetCor 

Deutschland 

GmbH 

Darren 

Pascoe 

dsb@fleetcor.de 

 

Le Cézanne, 

Paris Nord II 

Hungria Cartão Shell FleetCor 

Hungary Kft 

 adatvedelem@fleetcor.hu 

 

 

Irlanda Serviços 1link epyx Limited Darren 

Pascoe 

dpo@fleetcor.com Frankenstraße 

150 c, 90461 

Nürnberg. 

Luxemburgo Cartão Shell Venturo 

Technologies 

s.a.r.l. 

Darren 

Pascoe 

dpo@fleetcor.lu 1062 Budapešť, 

Andrássy út 100. 

Países 

Baixos 

 

Cartão Shell FleetCor 

Technologieёn 

B.V. 

Darren 

Pascoe 

dpo@fleetcor.nl 

 

Heath Farm 

Hampton Lane, 

Meriden, 
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Coventry CV7 

7LL. 

TravelCard TravelCard 

B.V. 

Darren 

Pascoe 

dpo@fleetcor.com 15, rue Edward 

Steichen, 4th 

Floor, L-2540 

Luxembourg 

Polónia Carnet, Shell 

Card Plus e 

Shell Card 

Plus Travel 

 

FleetCor 

Poland sp. 

z.o.o. 

Darren 

Pascoe 

daneosobowe@fleetcor.p

l  

 

Eslováquia Cartões CCS 

Bonus Fleet, 

CCS Bonus 

Plus,  

CCS Bonus,  

CCS Carnet. 

CCS Limit 

Exclusive,  

CCS Limit 

Plus, 

CCS Limit, 

CCS Toll e 

UTA/CCS 

CCS 

Slovenská 

spoločnosť 

pre platobné 

karty s.r.o. 

Darren 

Pascoe 

dpo@fleetcor.sk 

 

Strawinskylaan 

3127 Atrium 

Building, 8th 

Floor  

Cartão Shell  Darren 

Pascoe 

dpo@fleetcor.sk 

 

1077ZX 

Amsterdam. 

Suíça Cartão Shell FleetCor 

Slovakia s.r.o. 

Darren 

Pascoe 

dsb@fleetcor.ch  P.J. Oudweg 4, 

1314CH Almere. 

Reino Unido Serviços 1linkl Venturo 

Technologien 

Swiss GmbH 

Darren 

Pascoe 

dpo@fleetcor.com Al. Jerozolimskie 

56c, 00-803, 

Warszawa. 

Allstar 

Expense, 

Allstar Monitor 

Allstar One, 

Allstar Plus 

(Vehicle 

Restricted) 

Allstar Plus 

Monitor, 

Allstar One, 

Allstar Plus, 

Allstar 

Supermarket+

, Allstar 

Prepaid, 

Allstar Plus, 

Allstar Premier 

Epyx Limited Darren 

Pascoe 

dpo@fleetcor.com Galvaniho 15/C 

mailto:daneosobowe@fleetcor.pl
mailto:daneosobowe@fleetcor.pl
mailto:dpo@fleetcor.com
mailto:dpo@fleetcor.com
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Programme, 

Allstar Classic,  

Allstar 

Supermarket e  

Allstar 

Supermarket+ 

Allstar 

Universal, 

Diesel 

Advance, 

Esso 

Commercial, 

Esso 

Commercial, 

Esso Multi, 

Esso Single, 

Shell Fleet 

List, Shell 

Multi, Shell 

Multi, Shell 

CRT, Shell 

Single  

Texaco e 

Fastfuel 

Allstar 

Business 

Solutions 

Limited 

Darren 

Pascoe 

dpo@fleetcor.com Bratislava - 

Ružinov 821 04. 

Fuelvend, 

Keyfuels e 

MYFUEL 

The Fuelcard 

Company UK 

Limited 

Darren 

Pascoe 

dpo@fleetcor.com Galvaniho 15/C 

 

Se o seu país de residência tiver uma autoridade de proteção de dados, tem o direito de contactá-la e 

fazer-lhe as questões ou transmitir as preocupações que desejar. Se não conseguirmos resolver as 

suas questões ou preocupações, também tem o direito de recorrer judicialmente a um tribunal nacional. 

Atualizações a esta política de privacidade 
 

Atualizaremos esta política periodicamente para refletir as mudanças na nossa atividade. Iremos 

informar-lhe destas alterações conforme seja exigido pela legislação aplicável.  

mailto:dpo@fleetcor.com
mailto:dpo@fleetcor.com

