
HONDA MOTOR EUROPE LTD, Sucursal em Portugal  
AVISO DE PRIVACIDADE - HONDA (PORTUGAL)  
 
 
Este Aviso de Privacidade da Honda (o "Aviso de Privacidade") explica como é que a Honda Motor 
Europe Limited, Sucursal em Portugal ("Honda", ou "nós") trata os seus dados pessoais no contexto 
da sua relação com indivíduos da área do jornalismo e da comunicação (doravante, "Jornalistas") 
com os quais tratamos os seus dados pessoais apenas na qualidade de funcionários, contratados, 
gestores e/ou representantes dos meios de comunicação ou imprensa com os quais colabora ou dos 
quais faça parte. Este aviso de privacidade também descreve os seus direitos em termos de proteção 
de dados, incluindo o direito de se opor a alguns tipos de tratamento que a Honda faz. Pode 
encontrar mais informações sobre os seus direitos e como os exerce na secção "As suas opções e 
direitos".  
 

Este Aviso de Privacidade complementa o Aviso de Privacidade dos Conteúdos Online da 
Honda disponível em Política de Privacidade do Website | Honda PT, que descreve em 
detalhe como é que a Honda trata os seus dados pessoais quando visita um website da 
Honda, descarrega e usa uma aplicação Honda ou, de outra forma, entra em contato com a 
Honda em relação aos seus websites e aplicações. O Aviso de Privacidade de Dados dos 
Conteúdos Online da Honda também se refere aos seus direitos de proteção de dados nas atividades 
de tratamento descritas neste Aviso de Privacidade. 
 
Que dados pessoais recolhemos e como o fazemos  
 
Tratamos os tipos de dados pessoais indicados a seguir.  

 

• Informações de contato: por exemplo, o seu nome, cargo, entidade jornalística ou de 
comunicação na qual você colabora, endereço, telefone, endereço de email e outras 
informações semelhantes. Este tipo de dados pessoais foram-nos fornecidos diretamente 
por si ou os dados são informações profissionais de contacto para as quais você não tem 
nenhum tipo de privacidade porque você ou terceiros os partilham para que entidades como 
a Honda os possam usar para os fins a que se destinam  

• Informações geradas como parte do seu relacionamento connosco (por exemplo, se 
participa ou não de um evento para o qual o convidamos, emails que possa vir a enviar-nos e 
as informações nele contidas ou se publica conteúdos relacionado com press releases 
(informações de imprensa) que lhe enviamos)  

• Informações de identificação: por exemplo, o seu número de passaporte ou os números de 
identificação do seu cartão do cidadão.  

 
Porque é que recolhemos, usamos e guardamos esses dados pessoais (finalidades, base legal e 
interesse legítimo)  
 
Recolhemos, utilizamos e guardamos os seus dados pessoais pelas razões que se indicam abaixo.  
 

1) Quando tal for necessário para atividades relacionadas com apresentação de produtos e/ou 
eventos dos quais deseje participar (como, por exemplo, convidá-lo para tais eventos). 
 

2) Para dar informações de press releases (informações de imprensa) sobre novos produtos, 
prémios conquistados, tecnologias e outras notícias que possam ser de interesse da 
imprensa. 

 

https://www.honda.pt/motorcycles/useful-links/privacy-policy.html


Tais propósitos sempre foram por nos realizados porque você colabora ou faz parte de um órgão de 
comunicação social. Exceto nos casos em que nos tiver dado o seu consentimento expresso (por 
exemplo, ao preencher um formulário), isso será executado ao abrigo do preceito de Interesse 
Legítimo da Honda em manter um relacionamento ordenado e fluido com a comunicação social 
como um todo.  
 
Como é que partilhamos os seus dados pessoais  
 

Para mais informações sobre terceiros com quem partilhamos os seus dados pessoais, 
incluindo empresas do grupo Honda, concessionários e oficinas autorizadas Honda, 
empresas que prestam serviços sujeitos a contratos e outras organizações, consulte o Aviso 
de Privacidade Honda acima mencionado Política de privacidade da página web | Honda PT. 
 
Os seus dados pessoais serão partilhados com empresas que prestam serviços ao abrigo de um 
contrato com o Honda Group of Companies, incluindo as empresas listadas abaixo (na medida em 
que se faça uso do serviço relevante):  

 
Hosting de TIs (fornecedor atual: IBM Belgium SPRL/BVBA);  

Manutenção de TIs (fornecedor atual: IBM United Kingdom Limited);  

Servições de faturação (fornecedor atual: IBM Belgium SPRL/BVBA);  

Gestão da Frota de Imprensa: Concessionário Lopes e Lopes, Linhaway e Wingmotor;  

Gestão de viagens para eventos (fornecedor atual: TopAtlantico, BCD Travel) 

Agência da Honda Motor Europe Co. Ltd. (organização de eventos): Noble Events   

Agência da Honda Motor Europe Co. Ltd. (organização de eventos, fornecimento de material 
fotográfico e vídeo): Red Wing Media 

Serviços multimédia (Foto e Vídeo); FMimages, Oleguer Serra, Pep Segalés, Arnau Puig, Lluís Llurba, 
Alma Ata Films, Vida Boémia, Manuel Portugal e Zep Gori 

 
 
Conservações dos dados  
Os seus dados pessoais serão por nós conservados apenas enquanto tal for necessário para as 
finalidades descritas (ou até que você exerça os seus direitos, por exemplo, a eliminação) e 
posteriormente enquanto tivermos a obrigação legal de os conservar ou estes possam ser úteis em 
termos legais relativamente às responsabilidades da Honda relacionadas com esses tipos de 
tratamento. Posteriormente a isto, os dados pessoais serão eliminados de forma segura.  
 
 
Opções e direitos 
 
Alguns dos direitos que tem em relação aos seus dados pessoais são o direito de revogar a sua 
utilização em determinadas circunstâncias ou de se opor a tal tipo de tratamento. Para mais 
informações sobre os seus direitos, como entrar em contacto com o responsável pela proteção de 
dados e como é que usamos os seus dados pessoais, consulte o Aviso de privacidade de conteúdos 

online da Honda. Política de privacidade da página web | Honda PT. 
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