
Direito de Informação 
 
A SABSEG- CORRETOR DE SEGUROS, S.A é a entidade responsável pelo tratamento dos 
seus dados pessoais.  
 
Site: www.sabseg.com   
Morada: Av. Almirante Gago Coutinho, 164, 1950-037 Lisboa 
Email: tratamentodados@sabseg.pt  
 
Poderá contactar o Encarregado de Proteção de Dados através do email: epd@sabseg.pt   
 
O tratamento dos dados pessoais tem por base o disposto no artigo 6.º, nº 1 alínea a), ou 
seja, o consentimento do titular dos dados, para a finalidade de gestão de inscrição nos 
concursos.  
 
O envio de comunicações promocionais tem por base o disposto no artigo 6.º, n.º 1, al. f), 
o interesse legítimo do responsável pelo tratamento. Este interesse legítimo tem por base 
a relação existente entre o titular dos dados e o responsável, fruto da participação neste 
concurso de natureza manifestamente comercial, onde o envio de comunicações 
promocionais surge como uma decorrência natural e não imponderada dessa participação.  
 
Os dados tratados para efeitos de gestão do concurso e de promoção de produtos de 

seguros serão conservados por um período de 1 ano, após o último contacto do cliente. 

O titular tem o direito de solicitar ao responsável pelo tratamento o acesso aos dados 
pessoais que lhe digam respeito, bem como a sua retificação ou o seu apagamento, e a 
limitação do tratamento, bem como o direito à portabilidade dos dados, caso não existam 
condições legalmente previstas que o impeçam.  
 
No tratamento de dados relacionado com o envio de comunicações promocionais, o titular 
dos dados terá o direito de, a qualquer altura, se opor a esse tratamento, utilizando para o 
efeito o e-mail: tratamentodados@sabseg.pt  
 
O titular dos dados poderá exercer os seus direitos e apresentar reclamação junto do 
Encarregado de Proteção de Dados, através do e-mail: epd@sagseg.pt 
 
O titular dos dados tem o direito de apresentar reclamação junto da Comissão Nacional de 

Proteção de Dados (www.cnpd.pt). 
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