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Responsável pelos seus dados pessoais
A privacidade e a segurança dos dados que nos confia, são para nós uma prioridade. A Generali Seguros, S.A., em conjunto com a
Sentilant – Consultoria e Inovação, Lda, comprometem-se a informá-lo sobre a forma como são tratados os seus dados pessoais (i.e. recolha,
armazenamento, transmissão e eliminação). Os quais serão tratados de forma confidencial, nos termos da legislação nacional e comunitária
em vigor, por todas as entidades intervenientes e responsáveis pela presente aplicação.

Direitos dos utilizadores
Assiste ao titular dos dados o direito de acesso, alteração ou eliminação dos dados fornecidos, que exercerá por email para
protecaodados.dpo@generali.pt ou através da aplicação Ganha LOGO. O direito ao esquecimento está igualmente assegurado,
podendo ser exercido da mesma forma. Os dados que o utilizador da Ganha LOGO aceitar partilhar, de forma expressa e voluntária,
poderão ser incluídos em processos de tratamento automatizados, que se destinam unicamente às finalidades expressamente divulgadas
aquando da recolha dos mesmos, e sempre tratados de forma confidencial nos termos da legislação em vigor.
No contexto do direito ao esquecimento já expresso anteriormente, o Condutor tem o direito de solicitar o apagamento dos seus dados, a
qualquer momento. No contexto deste pedido, o Condutor reconhece e aceita que tal ação não compromete a licitude do tratamento efetuado
com base no consentimento previamente dado, embora possa limitar ou comprometer, de forma parcial ou total, o normal funcionamento
da aplicação daí em diante.
Se apagar a sua conta de Utilizador, a Ganha LOGO manterá o acesso aos dados das viagens que realizou para fins estatístico-atuariais,
se o utilizador assim o permitir.
Chama-se a sua atenção para o facto de que, para o correto funcionamento de algumas funcionalidades presentes e/ou futuras da
aplicação, é necessário que autorize a inclusão dos seus dados pessoais nos ficheiros automatizados da LOGO e o seu posterior envio e
tratamento informático. A não autorização terá como consequência, o não funcionamento da aplicação e/ou que nenhuma consulta e/ou
contacto poderão ser levados a efeito, nomeadamente para atribuição de prémios.

Prazos de conservação
Os dados provenientes dos sensores de telemóvel, associados às viagens e pontuações, serão armazenados durante 12 meses.

Medidas de segurança
Os dados que nos sejam fornecidos poderão ser armazenados em ambiente cloud, dentro do espaço da União Europeia. As entidades
intervenientes e responsáveis pela recolha e tratamento dos dados, têm em prática medidas técnicas e organizativas que garantem a
segurança e proteção dos dados pessoais dos utilizadores. Por último, de referir que a aplicação não procede à recolha de cookies.

Transmissão a terceiros
Os dados recolhidos poderão ser partilhados com terceiros, para efeitos da salvaguarda do normal funcionamento da aplicação, mas não
serão utilizados para finalidades diferentes das identificadas nos consentimentos.

Redes sociais
Se o utilizador assim desejar poderá fazer login com o Facebook. Para além disso, poderá partilhar as suas viagens e scores diretamente nos
perfis pessoais de diferentes redes sociais. Estes links de partilha com ligações externas podem registar informação sobre a sua utilização.

Contactos
O titular dos dados pode exercer o direito de acesso, retificação ou eliminação dos dados fornecidos, podendo para tal enviar a sua
solicitação através da própria Ganha LOGO ou, em alternativa, recorrer ao contacto protecaodados.dpo@generali.pt.
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