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Anexo I – Descrição das Atividades de Tratamento de Dados Pessoais dos Clientes da CTA 

 

Descrição da Atividade de 

Tratamento de Dados 

Porque é que tratamos os 

seus Dados (Finalidades) 

Categorias de Dados 

Pessoais tratados 

Fundamento para tratarmos 

os seus Dados 

Prazo de conservação dos 

seus dados 

 
 
 
 

Gestão da atividade de 

inspeção técnica de veículos 

a motor e seus reboques. 

1. Realização de inspeções de 

veículos; e 

2. Aviso da próxima inspeção 

periódica obrigatória; 

3. Faturação 

Nome; morada; dados de 

contacto; número de 

identificação fiscal; dados do 

veículo (matrícula, data da 

matrícula, marca e modelo, 

etc); registo fotográfico do 

veículo com a indicação da 

respetiva data e hora da 

inspeção.1 

▪ Cumprimento do 

disposto na Lei 11/2011 e 

na Portaria 221/2012. 

▪ Cumprimento da 

legislação fiscal. 

▪ 5 anos a contar da data da 

realização da inspeção2 

▪ 10 anos para a faturação. 

 
 
 

1 Caso o cliente/apresentante do veículo e/ou qualquer outra pessoa que se encontre na área envolvente não pretenda figurar nesta fotografia, deve informar o inspetor ou o 
técnico que estiver de serviço de tal facto, para que um colaborador da CTA possa indicar o local onde deverão permanecer de forma a evitar que as respetivas imagens sejam 
captadas. 

 
2 Salvo se se encontrar algum processo de reclamação ou processo judicial em curso, casos em que os seus dados serão conservados, respetivamente, pelo prazo de 10 (dez) 
anos após a conclusão da reclamação (cnf. artigo 40º do Código Comercial) ou após o trânsito em julgado da decisão. 



 

 

 
 

Descrição da Atividade de 

Tratamento de Dados 

Porque é que tratamos os 

seus Dados (Finalidades) 

Categorias de Dados 

Pessoais tratados 

Fundamento para tratarmos 

os seus Dados 

Prazo de conservação dos 

seus dados 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Gestão de Clientes 

1. Envio, por correio 

eletrónico, de notícias 

sobre a CTA e sobre o seu 

setor de atividade; 

2. Marcação de inspeções de 

veículos; 

3. Realização de inquéritos de 

satisfação; 

4. Auxílio à navegação no 

website. 

Nome; dados de contacto; 

dados do veículo (matrícula, 

data da matrícula, marca e 

modelo), dia e mês de 

nascimento (este dado é 

opcional e destina-se apenas 

ao envio de uma mensagem 

de parabéns); 

No auxílio à navegação no 

website a CTA poderá ter 

acesso momentâneo, e se tal 

lhe for permitido, aos dados 

de localização para indicação 

do centro de inspeções mais 

próximo de si. 

▪ Execução de contrato; e 

▪ Prossecução de 

interesses legítimos da 

CTA, designadamente, 

para efeitos de 

certificação da qualidade 

▪ Pelo período de duração 

da relação contratual 

(envio de newsletters e 

mensagem de parabéns); 

▪ 4 anos a contar da data da 

respetiva recolha 

(marcação de inspeções e 

inquéritos de satisfação); 

▪ Os dados   de  geo 

localização não  são 

conservados,    sendo 

automaticamente 

eliminados  após  a 

indicação do centro de 

inspeção mais próximo. 
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