Política de Privacidade e Proteção de Dados Pessoais
Ao aceder a esta Aplicação o utilizador deve tomar conhecimento das seguintes disposições aplicáveis a
cada um dos documentos, informações, dados e requisitos que nela se encontram e que é propriedade
da Via Directa - Companhia de Seguros, S.A., pessoa coletiva 504011944, matriculada na Conservatória
do Registo Comercial de Lisboa, sob o mesmo número, com sede na Avenida José Malhoa, 13 - 4º, 1099006 Lisboa, e como capital social de € 23.000.000, doravante abreviadamente designada por Via Directa.
Dados Pessoais
Os dados pessoais fornecidos pelo titular no preenchimento de formulários existentes nesta aplicação
(nome, estado civil, morada, contactos, profissão), serão processados e armazenados informaticamente
pela Via Directa, em estrito cumprimento do estabelecido na legislação em vigor em matéria de
proteção de dados pessoais e destinam-se ao seu uso exclusivo, no âmbito das relações pré-contratuais
ou decorrentes do contrato celebrado com o seu cliente, incluindo as suas renovações. Os dados serão
conservados de forma a permitir a identificação dos titulares até que tenham cessado definitivamente
essas relações. O titular terá livre acesso aos seus dados pessoais, desde que o solicite por escrito,
podendo proceder à sua retificação. Os dados poderão ser fornecidos às autoridades judiciais ou
administrativas, desde que em cumprimento de obrigação legal a cargo da Via Directa.
O titular dos dados autoriza a Via Directa a:
a. fornecer os seus dados a empresas do Grupo do qual ela faz parte, sendo assegurada a sua
confidencialidade, utilização em função do objeto social dessas empresas e compatibilidade com os fins
da recolha;
b. proceder à recolha de dados pessoais complementares junto de organismos públicos, empresas
especializadas e outras entidades privadas, tendo em vista a confirmação ou complemento dos
elementos recolhidos necessários à gestão da relação contratual;
c. efetuar, se assim o entender, o registo magnético das chamadas telefónicas que forem realizadas, no
âmbito da relação contratual proposta, quer na fase de formação do contrato, quer durante a vigência
do mesmo, e bem assim a proceder à sua utilização para quaisquer fins lícitos, nomeadamente, para
execução dos serviços contratados, para melhoramento e controlo dos mesmos e como meio de prova.

VD0004

Proteção da Integridade e Confidencialidade dos Dados Pessoais e das Transações
A Via Directa garante a privacidade e segurança na transmissão dos dados dos seus clientes e
utilizadores da sua Aplicação, recorrendo à criptografia com SSL (Secure Sockets Layer) de todas as
informações trocadas com a OK! teleseguros, através da sua Aplicação.

