
TRATAMENTO DE DADOS PESSOAIS 

Responsável do tratamento: 

MICHELIN ESPAÑA PORTUGAL, S.A., sociedade com domicílio na Glorieta de Bibendum, 1 , 47009 

Valladolid, e telefone +34 914105000. 

Dados de contacto do Delegado de Proteção de Dados: dpd@michelin.com 

Finalidade do tratamento: 

Os dados pessoais serão tratados com as seguintes finalidades: 

-Levar a cabo e informar da promoção MICHELIN a que se referem as presentes bases, gerir a participação 

e entrega de prémios aos participantes. 

Serão realizados controlos do cumprimento das normas que regem a promoção com o intuito de evitar e 

prevenir eventuais fraudes (registos fraudulentos, usurpação de identidade, etc), que consistem em:  

-O registo da direção IP (Internet Protocol) do terminal de onde é realizado o registo à promoção. 

-Comprovar os dados da fatura de aquisição e montagem dos pneus objeto da promoção no 

ponto de venda emissor da mesma. 

-Contactar com os participantes da promoção incluindo por meios digitais para verificar e 

comparar os dados da compra dos pneus e da fatura. 

-Prévia autorização dos interessados, a enviar pela MICHELIN ESPAÑA PORTUGAL, S.A., inclusive por 

meios eletrónicos (i.e. email, SMS, MMS, WhatsApp), comunicações comerciais, promocionais ou de 

informação sobre produtos, serviços e novidades da Michelin referentes à mobilidade. Mais informação 

sobre os produtos e serviços da Michelin em www.michelin.pt 

Os dados serão conservados durante o tempo necessário para cumprir as finalidades descritas, salvo se 

os interessados revogarem o consentimento, e enquanto houver responsabilidades legais. 

Legitimação do tratamento: 

As bases jurídicas que permitem ao responsável do tratamento tratar os dados dos participantes é o 

consentimento destes para as finalidades descritas do tratamento relativas à participação na promoção e 

envio de comunicações comerciais e o interesse público para as finalidades de controlo e verificação do 

cumprimento das normas da promoção para evitar irregularidades de qualquer tipo. 

Destinatários dos dados: 

Os destinatários dos dados podem ser os fornecedores do responsável do tratamento que colaboram na 

realização da promoção, entrega de prémios e envio de informação comercial, dado o caso. 

 Direitos dos participantes: 

Os interessados podem exercer os direitos de acesso, retificação, supressão, oposição, limitação do 

tratamento, portabilidade dos dados, revogação do consentimento, a não ser objeto de decisões 

individuais automatizadas,  e pedir ajuda à autoridade de controlo (www.aepd.es)) para apresentar uma 

reclamação nos termos previstos na legislação vigente, dirigindo-se a: MICHELIN ESPAÑA PORTUGAL, S.A, 

PROMOÇÃO  VANTAGENS + 2023, Ronda de Poniente, 6, Tres Cantos, Madrid, ou através do endereço 

eletrónico  dpd@michelin.com 

Mais informação da Política de privacidade em https://www.michelin.es/privacy-policy 

LEGISLAÇÃO APLICÁVEL  

Esta promoção rege-se pela Lei espanhola comum. Qualquer controvérsia que surgir relativamente à 

mesma submete-se à jurisdição dos juízos e tribunais da cidade de Madrid, salvo se corresponder outra 

jurisdição.  

ACEITAÇÃO DE BASES  

A participação implica a aceitação destas bases. Sendo assim, a não aceitação das mesmas implicará a 

exclusão do participante e, por consequência, a MICHELIN ficará liberta do cumprimento da obrigação 

assumida com esse participante.   

O organizador reserva o direito de suspender a Promoção por causas alheias à sua vontade.  
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