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1. Preâmbulo

Este Código e Conduta aplica-se às empresas dominadas pela AutoSoluções – Mobilidade, S.A.
O perfil das empresas e a sua imagem estão cada vez mais interligados não só com o desempenho
económico e financeiro, mas também com o quadro de valores, princípios e regras de condutas
adotados. O compromisso ético e a responsabilidade social emergem como um modo de resposta às
exigências de maior transparência e demais informação formuladas quer pelas partes interessadas
quer pelas comunidades onde as empresas se integram.
O Grupo AutoSoluções reconhece como crucial, para um crescimento e sucesso continuados, o
incremento da confiança de Acionistas, Colaboradores, Clientes, Fornecedores e outras entidades com
quem estabeleça relações de negócio, bem como das comunidades onde desenvolve as suas
atividades.
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Os principais objetivos subjacentes à implementação deste Código de Conduta, são:

1

i.

elencar os comportamentos e atitudes consoantes com o quadro de princípios e valores
do Grupo AutoSoluções, que se pretendem ver reconhecidos pelos seus Acionistas,
Colaboradores, Clientes, Fornecedores, Parceiros e a sociedade em geral;

ii.

garantir a adesão de todos os Colaboradores aos princípios e valores postulados;

iii.

promover relações de confiança entre as partes interessadas;

iv.

esclarecer quanto a regras de funcionamento internas.

A base para o desenvolvimento da atividade do Grupo AutoSoluções, consubstancia-se nos seus
valores, “Inovação, Responsabilidade, Adaptabilidade, Cooperação e Empreendedorismo”, que são
elementos enquadrados deste Código de Conduta.
O Código de Conduta aprovado pelo Conselho de Administração de AutoSoluções - Mobilidade, S.A.
será extensível a todas as sociedades que com ela estejam em relação de domínio ou de grupo e
pretende promover a adoção de um conjunto de padrões éticos comuns a todas as empresas
abrangidas e às pessoas com elas ligadas.

2. Âmbito de Aplicação
Todas as pessoas ligadas às empresas do Grupo AutoSoluções devem pautar a sua atuação na base de
princípios éticos que reflitam um elevado padrão de comportamento.
O Código de Conduta é aplicável aos titulares de Órgãos Sociais das empresas integradas no Grupo
AutoSoluções, bem como a todos os seus Colaboradores, independentemente das empresas em que
se encontrem a prestar serviço, do tipo de vínculo laboral ou da posição hierárquica que ocupem. O
presente Código é ainda aplicável aos mandatários, auditores externos e a outras pessoas que prestem
serviço a título permanente ou ocasional, a quem será dado expresso conhecimento do teor do mesmo
e solicitado o compromisso quanto ao seu comprimento.
É da responsabilidade dos Órgãos de Administração das empresas do Grupo Auto Soluções garantir
que os princípios adotados neste Código são comunicados, compreendidos e respeitados por todas as
pessoas referidas no parágrafo anterior.
Assim, todos os membros dos Órgãos Sociais, Quadros Diretivos e restantes Colaboradores se
encontram abrangidos pelos valores e normas de conduta consagrados neste Código, devendo
comprometer-se, por escrito, através da assinatura do Protocolo de Aceitação e Compromisso (Anexo
3), a reger o seu comportamento na sua observância e a comunicar à hierarquia qualquer desrespeito
dos mesmos. Este compromisso escrito poderá ser periodicamente renovado, numa base individual
ou coletiva, por decisão do Conselho de Administração.

3. Princípios de Atuação
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O Grupo AutoSoluções conduz os seus negócios e atividades com integridade, transparência,
honestidade e respeito por:
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Acionistas
Protegendo os interesses de curto e longo prazo dos Acionistas.
Mantendo uma comunicação transparente e atual com os Acionistas.
Promovendo um tratamento justo e igualitário de todos os Acionistas.
Facilitando o exercício do direito de voto nas Assembleias Gerais.
Preservando a reputação do Grupo AutoSoluções.



Colaboradores
Respeitando os direitos das pessoas, proporcionando um equilíbrio entre as vidas profissional,
familiar e de tempos livres.

Adotando uma política de Recursos Humanos isenta de discriminação de qualquer natureza,
comprometendo-se a promover o respeito pela igualdade de oportunidades.
Proporcionando condições de trabalho adequadas em termos de segurança, higiene e saúde.
Promovendo o desenvolvimento humano e a realização profissional, nomeadamente através
do incentivo à frequência de programas de formação, contribuindo para a motivação e elevada
satisfação dos Colaboradores.
Avaliando o desempenho de forma objetiva, com base na contribuição de cada um para os
interesses do Grupo AutoSoluções.
Favorecendo uma comunicação interna direta, informando pelos meios adequados das
políticas e iniciativas do Grupo AutoSoluções, de modo a propiciar um clima de confiança.



Clientes
Tratando os Clientes com profissionalismo, respeito e lealdade.
Desenvolvendo e comercializando produtos e serviços de valor acrescentando e
disponibilizando apoio técnico especializado adequado.
Respondendo às expectativas e necessidades, respeitando as promessas e promovendo uma
elevada satisfação dos Clientes.
Assegurando o rigoroso cumprimento das condições acordadas quanto à qualidade dos
produtos/bens, serviços ou garantias.
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Respeitando a privacidade de informação dos Clientes sem prejuízo do cumprimento da
legislação aplicável.
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Parceiros e Fornecedores
Estabelecendo relações assentes na integridade, no respeito mútuo e a longo prazo.
Respeitando os compromissos acordados e os princípios de negócio.
Procurando parceiros cujos princípios e valores sejam coerentes com os padrões éticos do
Grupo AutoSoluções e promovendo uma elevada satisfação destes no relacionamento com a
nossa Organização.



Concorrência
Conduzindo a nossa atividade como membros integrantes e responsáveis da comunidade e
contribuindo para o seu desenvolvimento.
Respeitando as leis e regulamentos vigentes, nomeadamente as relativas ao branqueamento
de capitais, corrupção financiamento de atividades terroristas, segurança, economia de
recursos e proteção do ambiente.

Participando em ações de mecenato e de responsabilidade social.



Ambiente
Fazendo uma utilização adequada e económica dos recursos naturais e limitando ao mínimo
possível o impacto das nossas atividades sobre o ambiente.
Nos locais onde desenvolvemos a nossa atividade, contribuímos para a criação de um
desenvolvimento positivo que seja ecológica e socialmente sustentável.

4. Responsabilidade dos Titulares de Órgãos Sociais e Colaboradores
Os titulares de Órgãos Sociais e os Colaboradores devem pautar o seu desempenho, pelos princípios
de integridade, honestidade e profissionalismo.
Os titulares de Órgãos Sociais e os Colaboradores devem assumir um comportamento de respeito e
lealdade para com o Grupo AutoSoluções, empenhando-se em salvaguardar o seu património e a sua
boa imagem.
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Os titulares de Órgão Sociais e os Colaboradores devem, em quaisquer circunstâncias ou situações da
sua conduta, incluindo quando interajam através e de redes sociais:
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abster-se de invocar a sua qualidade profissional em situações estranhas ao Grupo
AutoSoluções, sempre que tal invocação seja contrária aos interesses deste;



abster-se de agir, no exercício das respetivas funções e fora delas, para que possa ser posta
em causa a imagem pública do Grupo AutoSoluções;



abster-se de se manifestar em nome do Grupo AutoSoluções quando não devidamente
autorizados ou habilitados para esse efeito.

Os titulares de Órgãos Sociais e os Colaboradores devem exercer o poder que lhes tenha sido delegado
de forma escrupulosa e não abusiva, devendo atuar na observância dos limites das responsabilidades
que lhes estão cometidas.
Os titulares de Órgãos Sociais e os Colaboradores devem contribuir para um bom ambiente de
trabalho, nomeadamente pelo respeito dos direitos dos outros e pelos princípios de não discriminação
e de combate ao assédio no trabalho.
Os titulares de Órgãos Sociais e os Colaboradores devem continuadamente procurar aprofundar os
seus conhecimentos a fim de progredirem nas suas capacidades profissionais.
Os titulares de Órgãos Sociais e os Colaboradores devem respeitar os valores do Grupo AutoSoluções
e os princípios pautados neste Código, tanto nas relações internas, como nas externas, devendo
reportar quaisquer irregularidades suscetíveis de pôr em causa os mesmos.

5. Uso dos Recursos das Empresas

Os recursos do Grupo AutoSoluções devem ser usados de forma diligente e eficiente, com vista ao
prosseguimento dos negócios das empresas, sem benefícios pessoais, devendo os titulares de Órgãos
Sociais e Colaboradores atuar de forma a proteger a integridade e a assegurar a conservação do
património das empresas, quer se trate de ativos, instalações, equipamentos ou outros.
Os titulares de Órgãos Sociais e os Colaboradores, no exercício das suas funções, têm um dever de
adotar medidas adequadas a minimizar os custos e a evitar desperdícios e a tornar mais eficiente o
uso dos recursos disponíveis.

6. Confidencialidade e Sigilo Professional

Todos os titulares de Órgãos Sociais e os Colaboradores estão sujeitos ao sigilo profissional nas
relações entre si e com terceiros, não podendo revelar ou utilizar informações sobre factos ou
elementos respeitantes à vida do Grupo AutoSoluções ou às relações com os seus Clientes e
Fornecedores, cujo conhecimento lhes advenha do exercício das suas funções ou da prestação dos
seus serviços.
O dever de confidencialidade e sigilo profissional persistirá depois do termo do mandato ou serviço e
da extinção da relação laboral.
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7. Conflito de Interesses
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Considera-se que existe conflito de interesse sempre que um titular de Órgão Social ou um
Colaborador tenha que optar entre um ganho ou benefício pessoal, de forma direta ou indireta, ou os
negócios da empresa.
Serão considerados conflitos de interesses situações tais como:
i.

detenção, direta ou indireta, de participações em entidades, à exceção de sociedades cotadas,
que de algum modo possam vir a ser beneficiadas nas relações de negócio ou que prossigam
objeto concorrente com o Grupo;

ii.

exercício de funções fora das empresas do Grupo, sempre que aquelas interfiram com o
cumprimento dos seus deveres, nomeadamente ao nível do horário de trabalho;

iii.

exercício de funções em entidades cujos objetivos possam ser concorrentes ou objeto de
interferência com os objetivos das empresas do Grupo.

Além disso, quando no exercício da sua atividade, os titulares Órgãos Sociais e os Colaboradores forem
interpelados a intervir em processos de apreciação ou decisão que envolvam direta ou indiretamente
organizações com que colaborem ou tenham colaborado, ou pessoa a que estejam ou tenham estado
ligados por laços de parentesco ou afinidade, devem comunicar a situação ao respeito Órgão de
Administração e abster-se de decidir sobre o assunto.
Os Administrativos não devem celebrar contratos, quer com a Sociedade, quer com terceiros, que
tenham por efeito mitigar o risco inerente à variabilidade da remuneração que lhes for fixada pela
Sociedade.

8. Uso de Informação Privilegiada

Os titulares de Órgãos Sociais e os Colaboradores não devem usar informação privilegiada do Grupo
AutoSoluções ou das empresas que com ela estejam em relação de domínio ou de grupo, em proveito
próprio ou de terceiros, independentemente da expressão que tal vantagem assuma.

9. Informação e Publicidade

A prestação de informação, obrigatória ou facultativa, ao público, aos Clientes ou às entidades
competentes, deve ser efetuada com observância rigorosa de verdade e com respeito pela legalidade.
Reconhecemos a liberdade de opinião e a independência dos media, no âmbito da sua atuação.

Código de Conduta | Grupo AutoSoluções | Junho de 2018

Nas ações de publicidade ou de marketing devem ser atendidos os interesses do Consumidor e
respeitados os princípios da veracidade, da objetividade, da transparência e da oportunidade.
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As informações e declarações públicas prestadas aos meios de comunicação social devem contribuir
para a criação de valor e dignificação do Grupo AutoSoluções, devendo a sua oportunidade ser validade
e as principais mensagens serem articuladas com o membro do Órgão de Administração ao qual haja
ligação hierárquica.

10. Integridade e Ofertas

As empresas do Grupo AutoSoluções e os titulares dos seus Órgãos Sociais e os Colaboradores não
devem aceitar ou recorrer a pagamentos ou favores como forma de obtenção de vantagens ilegítimas,
ilegais ou injustificadas ou praticar quaisquer ações que possam ser entendidas como visando a
obtenção de tais vantagens.
As empresas do Grupo AutoSoluções não devam ser coniventes com comportamentos contrários às
práticas comercias de mercado.

Os titulares de Órgãos Sociais e os colaboradores devam abster-se de atitudes que ponham em causa
a transparência do seu comportamento, designadamente no âmbito de ofertas de bens, serviços ou
quaisquer vantagens de ou a terceiros. Estas ofertas apenas poderão ter carater institucional, não
podendo ser utilizadas para influenciar qualquer decisão comercial ou de outra natureza, que tenha
por resultado conferir ao Grupo qualquer vantagem ilegítima.
As ofertas efetuadas por terceiros a titulares dos Órgãos Sociais ou a Colaboradores,
independentemente da sua natureza, se de valor unitário superior a Eu 50 (cinquenta euros), incluindo
presentes de Natal, deverão sempre ser comunicadas ao membro do Órgão de Administração de que
dependa hierarquicamente, que decidirá sobre a oportunidade da sua aceitação ou recusa.
Em caso de dúvida sobre a conduta a adotar em qualquer das situações acima, o Colaborador deverá
comunicar a situação específica ao Órgão de Administração de que dependa hierarquicamente, a quem
competirá clarificar a conduta a adotar.
11. Cumprimento de Legislação

As empresas do Grupo AutoSoluções, assim como todos os titulares dos seus Órgãos Sociais e
Colaboradores, devem respeitar e zelar pelo cumprimento das normas legais e regulamentares em
vigor a cada momento.
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Sendo a comercialização de veículos automóveis propicia a ações de branqueamento de vantagens de
proveniência ilícita, sempre que um Colaborador seja confrontado com uma transação de
comercialização de veículo automóvel, de valor igual ou superior a Euro 3.000.00 (três mil euros) para
particulares ou Euro 1.250,00 (mil duzentos e cinquenta euros) para empresas ou empresários e o
meio de pagamento seja em numerário, deverá indicar ao cliente o número da conta bancária da
empresa e solicitar que deposite o numerário na conta bancária da empresa, estando impedido de
aceitar os referidos montantes em numerário.

7

A identificação é efetuada através do preenchimento obrigatório do modelo próprio, disponível para
utilização no domínio da internet da ASAE.
Em reconhecimento da importância fundamental das regras de mercado que promovem uma
concorrência leal, as empresas do Grupo AutoSoluções, assim como os titulares dos seus Órgãos
Sociais e Colaboradores comprometem-se a respeitar as normas das leis da concorrência e outras
regras legais de defesa e proteção dos consumidores.

12. Mecenato e Responsabilidade Social
O Grupo AutoSoluções procura aprofundar o conhecimento da realidade social envolvente,
nomeadamente através da cooperação e apoio a instituições sociais, culturais e outras na forma e
medidas consideradas adequadas a cada caso.

13. Independência Política
O Grupo AutoSoluções deve manter independia política, sem prejuízo de se reservar o direito de se
manifestar publicamente sobre quaisquer assuntos que afetem os seus interesses ou dos seus
Colaboradores, Clientes, Fornecedores e Acionistas.
Se um titular de Órgão Social ou Colaborador desejar participar em atividades de natureza política
pode faze-lo, assumindo em seu nome toda a responsabilidade decorrente da sua atuação.

14. Relações com as Entidades Reguladoras
O Grupo AutoSoluções prestará sempre toda a colaboração solicitada pelas autoridades da
Administração Central e Local e pelas entidades reguladoras, abstendo-se de qualquer atitude que
possa por em causa o exercício das competências das referidas entidades.

15. Proteção de Dados Pessoais
É estritamente proibido manter dados de clientes ou terceiros em formato físico ou digital após
terminada a finalidade da obtenção dos mesmos de acordo com a Política de Privacidade instituída e
que se encontra no Anexo 1.
Os vendedores devem destruir todos os dados de clientes de que disponham, físicos ou digitais, no
final do mês seguinte da entrega da viatura (para conferência do extrato de comissões). A informação
que deva ser guardada deve ser submetida no Autoline ou no processo físico da viatura, para que fique
abrangida pelos automatismos de tratamento de dados.
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Não é permitida a cedência de documentos ou dados a terceiros sem a autorização expressa dos
titulares dos dados ou do Gabinete de Proteção de Dados (após análise de risco que pondere os
interesses dos titulares dos dados).
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Os postos de trabalho devem estar arrumados, sem dados à vista. Cada colaborador deve guardar os
dados de que dispõe de forma confidencial e inacessível, quer para os colegas, quer para terceiros da
organização.
Os colaboradores devem seguir o Manual de Segurança da Informação, preparado pelo Centro
Nacional de CiberSegurança, disponibilizado no Anexo 3.
Se o Gabinete de Proteção de Dados suspeitar da existência de dados pessoais, em suporte físico ou
digital, apodera-se da informação e solicita ao utilizador que a explicação detalhada para o tratamento
dos dados, em cumprimento com a política de privacidade definida.

Caso o colaborador detete uma violação dos dados pessoais deve:


No prazo máximo de 12 horas após a verificação da existência de riscos de violação de dados
ou da violação efetiva de dados deve ser informada o Gabinete de Proteção de Dados do
Grupo, explicando de forma detalhada a situação e os riscos inerentes.



O Gabinete de Proteção de Dados procede à investigação das situações apresentadas, com
caráter de prioridade e urgência, mal tenha conhecimento dos riscos para os mitigar e/ou
minimizar, assegurando o controlo e análise da situação no prazo máximo de 48 horas após a
tomada de conhecimento com a implementação das medidas de contingência definidas para
a situação concreta.



Nas 12 horas posteriores o Gabinete de Proteção de Dados assegura as medidas corretivas da
situação e as formas de evitar exposições futuras ao mesmo risco. Também nesse momento o
GPD efetua uma análise de risco para verificar o impacto da situação do ponto de vista dos
titulares dos dados, comunicando à CNPD sempre que o risco seja considerado relevante.

•

(72 horas para notificar a CMPD ou, caso não seja notificada, justificar o motivo do atraso na
comunicação. A notificação deve descrever a natureza dos dados violados, as suas categorias
e o número aproximado de titulares afetados. Descrever as consequências e as medidas
adotadas).

16. Utilização de Viaturas da Empresa
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As empresas dispõem de 3 tipos de viaturas, consoante o serviço que prestam:
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a) Viaturas de serviço. São as viaturas seminovas e usadas que estão afetas a determinados
colaboradores para uso total. Estes colaboradores regem-se pelas regras de utilização
prudente das viaturas e são integralmente responsáveis pelas mesmas, assim como por coimas
ou prejuízos de qualquer natureza que as mesmas originem.
b) Viaturas de demonstração. São viaturas novas que se encontram matriculadas para
proporcionar test-drives aos potenciais compradores. As equipas de vendas, mediante
autorização dos responsáveis comerciais, servem-se destas viaturas para potenciar os
respetivos test-drives conducentes às vendas, não podendo utilizar estas viaturas na esfera
privada.
c) Viaturas de aluguer. São viaturas seminovas e usadas que se encontram nas oficinas, com vista
a proceder a alugueres gratuitos ou onerosos aos clientes que recorrem às oficinas. Os
colaboradores não podem utilizar estas viaturas na esfera privada.
Com exceção das viaturas referidas em a), a utilização das viaturas obriga ao registo prévio da utilização
no “livro de bordo” quando a deslocação é realizada por um colaborador ou ao preenchimento de um
contrato de aluguer quando a viatura é utilizada por um elemento externo à organização.
Sempre que uma viatura apresenta algum dano, o “novo” utilizador não deve circular com a mesma
sem antes assegurar que o anterior utilizador registou o dano e se responsabiliza pelo mesmo, sob
pena de ter de liquidar a reparação do referido dano quanto detetado pelo utilizador seguinte.

17. Registo de Presenças e Horas Extraordinárias
Os colaboradores do setor produtivo registam as presenças no sistema. Os restantes trabalhadores
podem ou não fazer a picagem do ponto, conforme instruções das respetivas chefias.

O descanso semanal é de 2 dias e ocorre preferencialmente ao sábado e domingo. Quando um
colaborador trabalhar ao sábado, deverá folgar num dia da mesma semana. Se pontualmente aceitar
trabalhar em algum evento que ocupe os dias de descanso, sempre com o acordo do colaborador,
deverá folgar esses dias na mesma semana ou, a pedido do mesmo, acrescer esses dias às férias.
Nas unidades em que se pratiquem escalas rotativas é obrigatório estar afixado, de modo permanente,
a escala de serviço onde conste o nome de todos os colaboradores, os dias de trabalho e os dias de
folga.
Sempre que seja solicitado ao trabalhador que efetue trabalho suplementar, a chefia deverá registar
esse trabalho suplementar nas receções das oficinas ou enviar um email para os Recursos Humanos
com conhecimento do responsável máximo pela unidade, informando da prestação do trabalho
suplementar, a hora de início e fim, assim como o que motivou o trabalho suplementar.
Não são reconhecidas quaisquer horas extraordinárias que não sejam registadas, salvo se o
trabalhador se substituir à sua chefia e proceder ele próprio ao registo do trabalho suplementar ou ao
envio do email, no próprio mês de prestação do mesmo.

18. Violação do Código de Conduta
Sem prejuízo da responsabilidade civil ou criminal a que houver lugar, a violação de normas do
presente Código de Conduta pode constituir infração disciplinar cuja avaliação respeita aos órgãos
competentes.
O conhecimento de violação do presente Código deverá ser objeto de imediato reporte à respetiva
hierarquia direta ou, em alternativa, a hierarquia superior, sem receio de qualquer represália. A
irregularidade reportada deverá ser comunicada ao Órgão de Administração da empresa onde
ocorreu.
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Aquela comunicação deve ser feita através de “Participação” ou “Nota de Ocorrência”, que depois de
recebida pelo Órgão de Administração relevante, será remetida ao Conselho de Administração.
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Os Colaboradores ficam obrigados a prestar todas as informações que lhes sejam solicitadas no âmbito
da instauração de processos disciplinares e relativamente aos factos com eles conexos, em respeito
das disposições legais e regulamentares aplicáveis.

19. Divulgação do Código de Conduta
O presente Código é divulgado através do sítio institucional www.autosolucoes.pt, promovendo-se
dessa forma o livre acesso à sua consulta por todas as partes interessadas.

ANEXO 1
POLÍTICA DE PROTEÇÃO DE DADOS PESSOAIS

INFORMAÇÃO PARA CLIENTES
A partir de 25 de maio de 2018 passa a ser aplicável o Regulamento Geral sobre a Proteção de Dados Pessoais Regulamento n° 2016/679 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 27 de abril de 2016, que estabelece as
regras relativas à proteção, tratamento e livre circulação dos dados pessoais das pessoas singulares e que se
aplica diretamente a todas as entidades que procedam ao tratamento desses dados, em qualquer Estado
membro da União Europeia, nomeadamente Portugal.
O objetivo desta comunicação é dar-lhe a conhecer as novas regras aplicáveis ao tratamento dos dados pessoais,
os direitos que lhe assistem, assim como informá-lo da forma como podem gerir diretamente e de forma simples,
os respetivos consentimentos. No âmbito e para efeitos dos serviços que lhe prestamos, o Grupo Auto Soluções,
constituído pelas empresas EMAC Comércio de Automóveis S.A.1 e BL Motor Comércio de Automóveis S.A2.,
na medida em que determine os meios de tratamento e as finalidades é a entidade responsável pelo tratamento
dos seus dados pessoais e por assegurar a proteção da sua privacidade, atuando em conformidade com a lei e o
novo Regulamento.
Entidade responsável pelo tratamento:
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Grupo Auto Soluções
Rua de Fontiscos 828
4780-470 Santo Tirso
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Endereço do Gabinete de Proteção de Dados: protecao.dados@autosolucoes.pt
Os nossos registos incluem dados que foram obtidos ao longo da relação contratual que estabeleceu connosco
e na sequência das diversas interações realizadas com o Grupo Auto Soluções. Caso pretenda manter os seus
dados e as informações que o Grupo Auto Soluções tem registados, não terá de fazer nada.
Apenas tratamos os seus dados pessoais nas seguintes situações:
PARA CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS, TAIS COMO:

1
2



Prestar serviços de assistência aos seus clientes, o que inclui a matriculação das viaturas adquiridas,
entre outros;



Atender aos pedidos dos seus clientes, designadamente respondendo às suas perguntas ou
reclamações;



Prestar serviços de assistência técnica garantida (pós-venda);



Prestar serviços de assistência em viagem;



Realizar ações de campo de produtos.



Realizar inquéritos de satisfação, no âmbito da aquisição de viatura ou da prestação de serviços de
assistência, gestão de reclamações, entre outros.

EMAC Comércio de Automóveis SA | Rua de Fontiscos 828 | 4780-470 Santo Tirso | NIF 502714913
BL Motor Comércio de Automóveis SA | Rua de Fontiscos 828 | 4780-470 Santo Tirso
| NIF 501423192

PARA CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÕES LEGAIS, TAIS COMO:


Responder a pedidos de informação em processos judiciais ou pedidos de autoridades administrativas
ou outras entidades terceiras, para detetar e prevenir fraudes ou para proteger os seus interesses ou
de terceiros.

PARA PROSSECUÇÃO DE INTERESSES LEGÍTIMOS, nomeadamente, para desenvolver os seus produtos e serviços
e para melhorar a qualidade do serviço prestado, tais como:


Toda e qualquer atividade que vise assegurar a utilização dos produtos em condições óptimas de
segurança, a bem da segurança dos tripulantes e da segurança pública, nomeadamente, as ações que
visem a manutenção periódica das viaturas, as inspeções periódicas, as verificações recomendadas e
tudo o que se afigurar positivo para o aumento da segurança particular e pública.



Marketing e comunicação de produtos e serviços, se entendido como vantajoso e relacionado com as
relações comerciais previamente estabelecidas.

Para que possamos cumprir todos os nossos deveres e lhe possamos prestar um melhor serviço. Poderemos ter
que comunicar os seus dados pessoais a outras entidades. Estes serão sempre os dados mínimos indispensáveis
para os fins legítimos aqui previstos, bem como, asseguraremos que os contratos e cláusulas de tratamento de
dados pessoais sejam elaborados e assinados, aplicando-lhes as mesmas medidas de segurança, ou semelhantes,
implementadas pelo Grupo Auto Soluções.
Conservamos os seus dados apenas durante o período que for necessário no âmbito da finalidade para a qual
estes foram recolhidos. Em particular, e para as finalidades abaixo indicadas, o Grupo Auto Soluções definiu os
seguintes prazos de conservação:


(20) vinte anos a contar da data de aquisição do veículo ou 4 (quatro) anos a contar da data da última
prestação de serviços de assistência;



Realização de ações de campo de produto: indeterminado.

Se o tratamento dos seus dados se basear no seu consentimento, conservaremos os seus dados de acordo com
o consentimento dado e/ou até esse consentimento ser revogado.
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Uma vez atingido o prazo máximo de conservação, os seus dados pessoais serão anonimizados de forma
irreversível (podendo os dados anonimizados ser conservados) ou serão destruídos de forma segura.
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Em qualquer momento, tem o direito de aceder aos seus dados pessoais, bem como, dentro dos limites do
contratualizado e do Regulamento, de os alterar, opor-se ao respetivo tratamento, decidir sobre o tratamento
automatizado dos mesmos, retirar o consentimento e exercer os demais direitos previstos na lei (salvo quanto
aos dados que são indispensáveis à prestação dos serviços pelo Grupo Auto Soluções, portanto de fornecimento
obrigatório, ou ao cumprimento de obrigações legais a que o Grupo Auto Soluções esteja sujeito). Caso retire o
seu consentimento, tal não compromete a licitude do tratamento efetuado até essa data. Tem o direito de ser
notificado, nos termos previstos no Regulamento, caso ocorra uma violação dos seus dados pessoais, podendo
apresentar reclamação perante a(s) autoridade(s).
Estamos empenhados na proteção e confidencialidade dos seus dados pessoais. Tomámos as medidas técnicas
e organizativas necessárias ao cumprimento do Regulamento, garantindo que o tratamento dos seus dados
pessoais é lícito, leal, transparente e limitado às finalidades autorizadas. Adotámos as medidas que consideramos
adequadas para assegurar a exatidão, integridade e confidencialidade dos seus dados pessoais, bem como todos
os demais direitos que lhe assistem.
Os seus dados permanecerão sempre Confidenciais, Privados e Seguros.

Atualizado em Maio de 2018

ANEXO 2
Manual de Segurança da Informação
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Preparado pelo Centro Nacional de CiberSegurança
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ANEXO 3
PROTOCOLO DE ACEITAÇÃO E COMPROMISSO

Confirmo que recebi uma cópia e que tomei conhecimento do texto
integral do Código de Conduta do GAS e das suas Participadas, que igualmente
se encontra disponível para consulta no sítio institucional www.autosolucoes.pt.
Tomei também conhecimento de que o referido Código de Conduta me é
pessoalmente aplicável, reconhecendo e aceitando, por isso, que devo reger, a
todo o tempo e em quaisquer circunstâncias, o meu comportamento na estrita
observância e no rigoroso cumprimento das normas nelas consignadas.
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Local e data: _________________________________________, em
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Nome do Colaborador

__________________________________

_____/_____/_____

Assinatura do Colaborador

__________________________________

