MEDIATOR – SOC. CORRETORA DE SEGUROS S.A.

POLÍTICA DE PRIVACIDADE
A Mediator – Sociedade Corretora de Seguros, S.A., com sede na Avenida Fontes Pereira de
Melo, nº 17 - 1º, 1050-116 Lisboa, titular do cartão de identificação de pessoa colectiva nº
500938326, matriculada na Conservatória do Registo Comercial de Lisboa sob o nº 54586, com
o capital social de 100.000,00€, mediador de seguros inscrito, em 27/01/2007, no registo do
ASF – Autoridade de Supervisão de Seguros e Fundos de Pensões, com a categoria de Corretor
de Seguros, sob o nº 607155051, com autorização para exercer a actividade de mediação de
seguros no âmbito dos ramos Vida e Não Vida e que se poderá verificar e confirmar em
www.asf.pt

TRATAMENTO DOS DADOS PESSOAIS
O tratamento dos dados pessoais fornecidos, que possam ser cedidos presencialmente, por
email, por conversas telefónicas ou por documento escrito, com a finalidade do
desenvolvimento de um contrato ou de consulta, solicitação de serviço ou consultadoria,
sendo os mesmos necessários para efeitos de gestão da actividade seguradora e/ou
cumprimento de um contrato, assim como das obrigações legais.

SEGURANÇA
Garantimos a segurança dos dados pessoais, guardando os mesmos em local adequado,
tendo a Mediator, SA., adoptado normas e procedimentos físicos, informáticos e
administrativos com o propósito de salvaguardar e proteger as informações e dados pessoais
fornecidos.
TITULARES DE DADOS PESSOAIS
O titular dos dados pessoais pode exercer gratuitamente os seus direitos de acesso,
rectificação, comunicação, cancelamento ou oposição relativamente aos dados fornecidos,
mediante comunicação por escrito ou por via-electrónica para o seguinte endereço de email:
dados.mediator@verspieren.org
O titular dos dados pode solicitar uma cópia /ou ficha de cliente dos seus dados pessoais
registados em sistema informático, podendo em qualquer momento, caso exista alguma
imprecisão, informação incompleta ou incorrecta, remeter-nos um email para o endereço
anteriormente indicado, de forma a que possamos proceder às correcções necessárias.
Ao titular dos dados pessoais, garantimos que não iremos proceder à divulgação, distribuição
das suas informações a terceiros e/ ou entidades terceiras, sem o seu consentimento prévio,
salvo determinação legal que assim o obrigue.
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