
POLÍTICA DE PRIVACIDADE 

 

O presente website pertence à KINTO PORTUGAL, S.A., sociedade comercial de 

direito português, NIPC 502584866, com sede na Av. Vasco da Gama, 780, 4430-247 

Vila Nova de Gaia, Portugal (adiante designada por KINTO), que, em parceria com 

outras sociedades comerciais, desenvolve, em determinados países, a sua atividade 

comercial sob o escopo da marca comercial CAETANO RENTING. 

 

Valorizamos a privacidade individual e a segurança da informação dos nossos 

clientes e parceiros, assumindo com grande seriedade a sua responsabilidade no 

que respeita à segurança de informação e de dados pessoais, pelo que apresentamos 

a nossa política de privacidade, que explica qual a informação e respetivos dados 

pessoais que recolhemos dos nossos clientes, fornecedores e parceiros, de que 

forma a utilizamos, por quanto tempo a conservamos e com quem a partilhamos. 

 

Responsáveis pelo Tratamento de Dados Pessoais 

A KINTO PORTUGAL, S.A., sociedade comercial de direito português, NIPC 

502584866, com sede em Av. Vasco da Gama, 780, 4430-247 Vila Nova de Gaia, 

Portugal, a entidade responsável pelo tratamento dos seus dados pessoais. 

 

Ainda que desenvolvam a sua atividade comercial localmente nos países onde estão 

sediadas, utilizando, para o efeito, a marca CAETANO RENTING, as sociedades 

comerciais infra indicadas são entidades juridicamente autónomas, pelo que serão 

também responsáveis pelo tratamento dos seus dados, nos casos em que haja 

necessidade de transmitir os seus dados a tais entidades, dispondo das suas políticas 

de privacidade (com as respetivas especificidades atenta a legislação aplicável a 

cada ordenamento), que podem ser consultadas, encontrando-se sempre 

atualizadas nos respetivos sites, cujo seu teor prevalece sobre disposto na presente 

política. 

 

• CAETANO RENTING SENEGAL, sociedade comercial de direito senegalês, 

NINEA n.º 0069796472A3, com sede em Dakar, Km 4,5, Senegal. 



• CAETANO RENTING MOÇAMBIQUE, LIMITADA, sociedade comercial de 

direito moçambicano, NUIT 401.195.823, com sede em Avenida de Angola, 

nº 2290, Maputo – Moçambique. 

• CAETANO RENTING COLÔMBIA, S.A.A., sociedade comercial de direito 

colombiano, NIT 830.096.048-6, com sede em Chía (Cundinamarca), 

Colômbia.  

• CAETANO RENTING KENYA, sociedade comercial de direito queniano, 

pessoa legal n.º P052000083M, com sede em Monbasa Road, P.O. BOX 3382 

Nyayo Stadium, Building Crater Automobiles Centre, Langata Disctrict, 

Nairobi, Kenya. 

• CAETANO RENTING ANGOLA, LDA, sociedade comercial de direito angolano, 

pessoa legal n.º 5417431206, com sede em Avenida Talatona – Bairro 

Talatona, nº S/N, Talatona, Luanda, Angola. 

 

Por outro lado, tais entidades podem também proceder a recolhas autónomas dos 

seus dados diretamente junto de si e ter as suas próprias políticas de privacidade, 

razão pela qual deverá contactar tais entidades em caso de alteração ou questão 

relativa à utilização que aquelas fazem dos seus dados. Em tais casos, a KINTO não 

intervirá nem será responsabilizada pela forma como tais entidades procedem ao 

tratamento dos seus dados pessoais. 

 

Porque assumimos com seriedade a importância da privacidade dos dados que 

tratamos, a KINTO tem um Encarregado de Proteção de Dados, o qual pode ser 

contactado através do endereço epd@kinto-mobility.pt. 

 

Informação recolhida 

No âmbito das relações comerciais com os nossos Clientes, podemos recolher a 

seguinte informação e dados pessoais: 

• Dados de identificação: Nome; 

• Dados de contacto: e-mail; telemóvel; país de residência. 

 



As sociedades identificadas na presente política, dispondo das suas políticas de 

privacidade, poderão recolher e tratar por si estes e outros dados pessoais, razão 

pela qual deverá consultar as respetivas políticas de privacidade. 

 

Utilização da informação e dados pessoais recolhidos  

Os dados pessoais e demais informação que recolhemos sobre si são utilizados nas 

seguintes finalidades: 

• No caso da KINTO, para cumprimento das obrigações pré-contratuais; 

• No caso das sociedades já identificadas, para cumprimento das obrigações 

pré-contratuais e contratuais (apresentar propostas comerciais consoante a 

sua solicitação e, atenta a sua localização). 

 

Comprometemo-nos consigo a não utilizar os seus dados pessoais para nenhuma 

finalidade que não sejam as anteriormente descritas, sendo que determinados 

dados pessoais poderão ainda ser utilizados para cumprirmos as nossas obrigações 

legais e demais legislação vigente em cada momento. 

 

Sem prejuízo do suprarreferido, as sociedades identificadas na presente política, 

dispondo das suas políticas de privacidade, poderão tratar os seus dados pessoais 

tendo em conta outras finalidades, razão pela qual deverá consultar as respetivas 

políticas de privacidade. 

 

Medidas de Segurança e Conservação dos Dados Pessoais 

Implementámos medidas técnicas e organizativas para proteger os seus dados 

pessoais contra a destruição, acidental ou ilícita, a perda acidental, a alteração, a 

difusão ou o acesso não autorizado aos mesmos. 

 

O prazo de conservação dos seus dados dependerá das finalidades para as quais os 

tratamos, ou seja, tratamos os seus dados durante o tempo estritamente necessário 

para cumprir a finalidade correspondente e, eventualmente, conservamos 

posteriormente os mesmos, devidamente guardados e protegidos, durante o tempo 

em que puderem surgir responsabilidades decorrentes do tratamento, 

cumprimento a legislação vigente em cada momento. 



A qualquer momento, e salvaguardando obrigações legais e contratuais, poderá 

ainda proceder ao cancelamento do seu registo, cessando, assim, o tratamento dos 

seus dados pessoais de registo. 

 

Caso necessite de esclarecimentos adicionais sobre as medidas de segurança 

implementadas bem como sobre os prazos concretos de conservação dos dados, 

agradecemos contacto para o e-mail privacidade@kinto-mobility.pt. 

 

Partilha dos dados pessoais e demais informação recolhidos  

A KINTO garante que nunca procederá à venda, empréstimo ou cedência dos seus 

dados pessoais a terceiros, sem que haja o seu expresso e explícito consentimento 

para o efeito. 

 

No âmbito das finalidades supra descritas, partilhamos os seus dados pessoais com 

as sociedades identificadas, a qual se encontre geograficamente mais próxima da sua 

área de residência (país e continente). Assim, caso resida em Dakar, Senegal, os seus 

dados pessoais serão partilhados com a CAETANO RENTING SENEGAL. 

 

De igual modo, poderá verificar-se a transferência de dados pessoais para países 

terceiros, desde que asseguradas as garantias previstas no Regulamento (UE) 

2016/679 do Parlamento Europeu e do Conselho, mediante a celebração de 

cláusulas contratuais-tipo, estabelecidas pela Decisão de Execução (UE) 2021/914 

da Comissão, de 4 de junho de 2021. 

 

Caso necessite de esclarecimentos adicionais sobre os concretos destinatários dos 

seus dados e as salvaguardas específicas que foram aplicadas à transferência dos 

seus dados, agradecemos contacto para o e-mail privacidade@kinto-mobility.pt. 

 

Os seus direitos 

No âmbito do tratamento dos seus dados pessoais e demais informação recolhida, 

dispõe dos seguintes direitos: 

• Aceder aos dados e informação recolhidos 

• Pedir a correção de tais dados 



• Pedir a eliminação dos seus dados 

• Pedir a limitação do tratamento dos seus dados 

• Opor-se ao tratamento dos seus dados 

• Solicitar a portabilidade dos seus dados 

• Revogar o seu consentimento (nos casos aplicáveis consoante a legislação em 

vigor). 

 

Para exercer qualquer um dos direitos referidos ou para qualquer esclarecimento 

adicional sobre o tratamento dos seus dados pessoais, deverá enviar-nos um e-mail 

para privacidade@kinto-mobility.pt.  Caso exerça algum dos direitos mencionados, 

iremos proceder à sua análise, garantindo uma resposta no prazo máximo de 1 (um) 

mês. 

 

 

Como fazer uma reclamação? 

Caso não esteja satisfeito com a forma com que os seus dados pessoais se encontram 

a ser tratados pela KINTO, agradecemos o seu contacto para privacidade@kinto-

mobility.pt.  

 

No caso de se manter insatisfeito, tem o direito de apresentar uma reclamação 

diretamente à Comissão Nacional de Proteção de Dados, conforme dados infra: 

Comissão Nacional de Proteção de Dados – CNPD 

Tel: +351 213928400 

Fax: +351 213976832 

E-mail: geral@cnpd.pt 

 

Cookies 

Os “cookies” são pequenas etiquetas de software que são armazenadas no seu 

computador ou smartphone através do navegador (browser), retendo apenas 

informação relacionada com as suas preferências, não incluindo, como tal, os seus 

dados pessoais. 

Utilizamos, no seu website, cookies que permitem melhorar o desempenho e a 

experiência de navegação dos nossos Clientes/ Utilizadores, aumentando, por um 



lado, a rapidez e eficiência de resposta e, por outro lado, eliminando a necessidade 

de introduzir repetidamente as mesmas informações. 

Os cookies podem ser: 

- Essenciais, permitindo que navegue no website, bem como aceder à área 

reservada, permitindo, através da recolha de informação anónima ajudar a melhorar 

a forma como o website funciona, bem como entender o que interessa aos nossos 

utilizadores. Usamos estes cookies, nomeadamente, para registo das visitas para 

tratamento estatístico. A aceitação destes cookies é uma condição para uso do nosso 

website;  

- Funcionais, permitindo relembrar os dados de acesso à área reservada. Pode, a 

qualquer momento, controlar ou não se estes cookies são utilizados, através das 

definições do seu browser ou aplicação;  

- Publicidade, permitindo direcionar publicidade em função dos interesses de cada 

utilizador, por forma a direcionar campanhas publicitárias de acordo com os hábitos 

de navegação, permitindo ainda fazer a ligação a redes sociais, tais como Linkedin, 

Facebook, Youtube, Instagram, entre outros, por forma a direcionar a publicidade 

também nesses websites. Usamos estes cookies, nomeadamente, para o informar 

dos novos produtos ou campanhas em vigor e partilhar outros conteúdos relevantes.  

Pode, a qualquer momento, controlar ou não se estes cookies são utilizados, através 

das definições do seu browser ou aplicação. 

 

 

Reservamos o direito de, a qualquer momento, proceder a modificações ou 

atualizações à presente Política de Privacidade, sendo essas alterações devidamente 

atualizadas na presente Plataforma. 

 

Caso necessite de esclarecimentos adicionais sobre a presente política, o tratamento 

da informação e dos dados pessoais que recolhemos sobre si, agradecemos que 

entre em contacto connosco através do e-mail privacidade@kinto-mobility.pt, 

sendo que designámos um Encarregado de Proteção de Dados, o qual pode ser 

contactado através do endereço epd@kinto-mobility.pt. 


