
 

INFORMAÇÃO AO PÚBLICO

1. A Controlauto Açores presta um serviço de inspeção de veículos, que é considerado serviço público, para 
autorizada pelo Governo Regional, nos termos legais, conforme Despacho 
No exercício da sua atividade e, por 
informações relativas ao veículo e
financeiro ou a qualquer outro seu legítimo possuidor 
inspeções a que esteja sujeito. 

2. A Controlauto Açores executa esse serviço
os seus utentes e salvaguardando o direito destes à confidencialidade

3. A Controlauto Açores, enquanto Responsável pel
vão desde o nome, morada, números de telefone (fixo e móvel), e
marca, cor, quilometragem, número de chassis
certificado de seguro automóvel. Os dados
cumprir com as suas obrigações: perante a Direção Regional dos Transportes do Governo Regional dos Açores e o
entidades que tutelam este setor; perante as Finanças

4. Também no sentido de facilitar posteriores contatos com os utentes de veículos a informação recolhida e guardada é 
usada para relembrar aos utentes a necessidade d
de apresentação dos veículos a nova inspeção periódica.

5. Assim, esses dados de identificação têm que ser recolhidos com toda a exatidão, obrigando quem se apresenta 
inspeção ao fornecimento seguro, certo

6. Na linha de inspeção é obrigatório 
públicas de tutela. Nessa foto poderá aparecer um dos nossos inspetore
na proximidade do veículo para que a sua imagem não seja captada.

7. A Controlauto Açores nomeou um responsável pelo tratamento dos dados, o 
8. A todos os utentes reconhecemos o:
 Direito de solicitar ao responsável pelo tratamento acesso aos dados pessoais que lhe digam respeito, bem como a sua 

retificação ou o seu apagamento, desde que esse 
informação das inspeções e a limita
opor ao tratamento, bem como do direito à portabilidade dos dados;

 O direito de apresentar reclamação a uma autoridade de controlo
9. Os dados recolhidos têm obrigatoriamente

desse período. 
10. A política de confidencialidade/privacidade

https://www.controlautoazores.com/
11. O exercício dos direitos previstos n

com o responsável da gestão 
tratamentodadospessoais@controlautoazores.pt
nossos centros de inspeção. 

 
 
 
 
Praia da Vitória, 23 maio de 2018 
Presidente do Conselho de Gerência, 
(José Luís Saraiva) 

 

INFORMAÇÃO AO PÚBLICO - COMPROMISSO DE PRIVACIDADE

 

A Controlauto Açores presta um serviço de inspeção de veículos, que é considerado serviço público, para 
o Governo Regional, nos termos legais, conforme Despacho D/SRHOPTC/94

por força da lei, a Controlauto Açores tem legitimidade para recolher um conjunto de 
informações relativas ao veículo e ao proprietário, usufrutuário, adquirente com reserva de propriedade, locatário 
financeiro ou a qualquer outro seu legítimo possuidor que tenha a responsabilidade pela apresentação do veículo às 

esse serviço de interesse público dentro de princípios de transparência nas relações com 
os seus utentes e salvaguardando o direito destes à confidencialidade/privacidade dos dados pessoais fornecidos.
A Controlauto Açores, enquanto Responsável pela Gestão do Tratamento desses Dados

nome, morada, números de telefone (fixo e móvel), e-mail, NIF; e recolhe
, número de chassis e outros dados constantes do certificado de matrícula

. Os dados são recolhidos, por força da lei, para que a Controlauto Açores possa 
perante a Direção Regional dos Transportes do Governo Regional dos Açores e o
perante as Finanças; perante pedidos dos Tribunais.  

Também no sentido de facilitar posteriores contatos com os utentes de veículos a informação recolhida e guardada é 
usada para relembrar aos utentes a necessidade de cumprirem a legislação de inspeção de veículos nas datas próximas 

nova inspeção periódica. 
Assim, esses dados de identificação têm que ser recolhidos com toda a exatidão, obrigando quem se apresenta 

certo e total dessa informação. 
obrigatório recolher a fotografia do veículo e da respetiva matrícula para 

Nessa foto poderá aparecer um dos nossos inspetores, apelando ao titular do veículo para 
na proximidade do veículo para que a sua imagem não seja captada. 
A Controlauto Açores nomeou um responsável pelo tratamento dos dados, o inspetor Rui Martins.
A todos os utentes reconhecemos o: 

olicitar ao responsável pelo tratamento acesso aos dados pessoais que lhe digam respeito, bem como a sua 
desde que esse pedido não colida com o prazo legal existente para a conservação da 

e a limitação do tratamento no que disser respeito ao titular dos dados, ou do direito de se 
opor ao tratamento, bem como do direito à portabilidade dos dados; 
O direito de apresentar reclamação a uma autoridade de controlo 

têm obrigatoriamente de ser conservados durante pelo menos 2 anos, sendo 

privacidade encontra-se disponível nas receções da Controlauto Açores, no site 
https://www.controlautoazores.com/ e em outros meios de divulgação da empresa. 
O exercício dos direitos previstos neste Compromisso de Privacidade poderá ser realizado através de contacto direto 

da gestão do tratamento de dados da Controlauto Açores, para o email
tratamentodadospessoais@controlautoazores.pt ou de forma presencial, junto do Responsável Técnico de um dos 

DADE 

A Controlauto Açores presta um serviço de inspeção de veículos, que é considerado serviço público, para o qual foi 
D/SRHOPTC/94/31, de 29 de agosto de 1994. 

força da lei, a Controlauto Açores tem legitimidade para recolher um conjunto de 
ao proprietário, usufrutuário, adquirente com reserva de propriedade, locatário 

a responsabilidade pela apresentação do veículo às 

dentro de princípios de transparência nas relações com 
dos dados pessoais fornecidos. 

desses Dados, recolhe dados pessoais, que 
recolhe dados do veículo: matrícula, 
certificado de matrícula, dados do 

são recolhidos, por força da lei, para que a Controlauto Açores possa 
perante a Direção Regional dos Transportes do Governo Regional dos Açores e outras 

 
Também no sentido de facilitar posteriores contatos com os utentes de veículos a informação recolhida e guardada é 

e cumprirem a legislação de inspeção de veículos nas datas próximas 

Assim, esses dados de identificação têm que ser recolhidos com toda a exatidão, obrigando quem se apresenta à 

fotografia do veículo e da respetiva matrícula para fornecer às entidades 
s, apelando ao titular do veículo para não estar 

inspetor Rui Martins. 

olicitar ao responsável pelo tratamento acesso aos dados pessoais que lhe digam respeito, bem como a sua 
pedido não colida com o prazo legal existente para a conservação da 

ção do tratamento no que disser respeito ao titular dos dados, ou do direito de se 

de ser conservados durante pelo menos 2 anos, sendo apagados, no final 

nas receções da Controlauto Açores, no site 

poderá ser realizado através de contacto direto 
a Controlauto Açores, para o email  
, junto do Responsável Técnico de um dos 


