POLITICA DE PRIVACIDADE
A presente Política de Privacidade descreve a forma como a Garage trata os dados pessoais e
privados e o modo como está empenhada em proteger a sua privacidade e os seus dados.
A Garage garante aos seus clientes, fornecedores e prestadores de serviços total confidencialidade
e privacidade dos dados que lhe tenham sido transmitidos, incluindo os seus dados pessoais.
1. Utilização de dados pessoais
A Garage poderá recolher vários dados pessoais de clientes e fornecedores, como por exemplo, o
nome, o número de telefone, o endereço de e-mail e os dados de localização, seja por informação
destes, seja por acesso a fontes públicas.
A Garage poderá receber directamente informações relativas aos candidatos a prestadores de
serviços (castings) – os quais sendo relativos a pessoa singular indentificada ou identificável, directa
ou indirectamente, em especial por referência a um identificador, como por exemplo um nome ou
elementos específicos da identidade física dessa pessoa singular – serão os estritamente necessários
para o preenchimento de candidatura a castings.
2. Modo de utilização dos dados pessoais
A Garage poderá utilizar os seus dados pessoais apenas para os seguintes fins:
a) Transmissão a parceiros autorizados que colaboram nos serviços de castings, sempre para fins
específicos, explícitos e legítimos e a quantidade de dados será limitada ao mínimo indispensável
para os fins pretendidos
b) Apresentação a potenciais clientes, mas sempre de forma anonimizada e nos termos da alínea
anterior
c) Proceder ao pagamento de serviços prestados
d) Promover o seu necessário tratamento contabilístico-fiscal
3. Modo de divulgação dos dados pessoais
3.1 A Garage não vende nem transmite os seus dados pessoais a terceiros. Contudo, a Garage
poderá divulgar os seus dados pessoais nas seguintes situações:
a) Com o consentimento expresso e esclarecido dos titulares dos dados, a Garage poderá partilhar
os seus dados pessoais com terceiros para efeitos de castings ou para apresentação de propostas a
potenciais clientes, sendo que para tal fim os dados serão sempre anonimizados
b) Divulgação dos seus dados pessoais nos termos de requisitos legais vinculativos ou quando for
razoavelmente necessário: a Garage poderá divulgar os seus dados pessoais quando exigido por lei
e ou ações judiciais, litígio ou quando intimada por autoridades governamentais ou públicas.
3.2 A Garage reconhece expressamente os seus direitos enquanto titular de dados
a) Direito de rectificação, limitação ou oposição:
O titular de dados tem o direito de, a todo o tempo, promover ou solicitar a sua rectificação, de
limitar a sua utilização em algumas das finalidades previstas neste documento ou de se opor à sua
utilização em algumas das finalidades previstas neste documento ou de se opor à sua utilização seja
para que fim for.
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b) Direito de ser esquecido: o titular de dados tem o direito a solicitar que os dados sejam apagados;
c) Direito de portabilidade: o titular de dados pode solicitar que os dados que disponibilizou a um
prestador de serviços sejam transferidos para outro prestador, desde que tecnicamente possível.
d) Direito de não sujeição a nenhuma decisão tomada apenas com base no tratamento
automatizado.
e) Direito de acesso: O titular dos dados poderá aceder a todo o tempo aos seus dados pessoais e
solicitar informação sobre a sua utilização.
4. Protecção de dados pessoais
A Garage adoptou as práticas comuns no sector para salvaguardar os seus dados pessoais contra a
destruição, perda e alteração acidental ou ilícita e compromete-se a tratar a sua informação pessoal
com a máxima privacidade, confidencialidade e segurança.
Para tal fim a Garage implementou igualmente um sistema de segurança que impede a consulta,
modificação ou destruição de dados pessoais por pessoa não autorizada a executar tal operação,
permitindo tal sistema a detecção de desvios de tratamento ou acesso. Não obstante, a Garage não
se responsabilizar por actos de terceiros que, ilicitamente possam praticar actos em relação aos
dados pessoais.
Nenhum dos nossos parceiros, clientes ou fornecedores está autorizado a utilizar os dados pessoais
partilhados para qualquer outro fim.
Conservamos os seus dados pessoais apenas durante o período necessário para cumprir as
finalidades descritas na presente Política de Privacidade, não os conservando por mais tempo do
que o necessário, salvo se um período de conservação mais longo for requerido ou permitido por
lei.
Nos termos da legislação aplicável poderá exercer os seus direitos de acesso, de rectificação, de
apagamento, de limitação de tratamento, de portabilidade e de oposição ao tratamento dos seus
dados pessoais, devendo tais direitos ser exercidos por mail remetido para o endereço abaixo
mencionado.
5. Actualização da Política de Privacidade
A Garage reserva-se o direito de atualizar ou alterar a presente Política de Privacidade
regularmente. Quando houver alterações à nossa Política de Privacidade, publicaremos a Política de
Privacidade atualizada na nossa página de Internet.
Quaisquer dúvidas e questões relativas à presente politica de privacidade podem ser enviadas para:
info@garage.pt
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