
FORMULÁRIO DE AVENÇA MENSAL PARA ESTACIONAMENTO NO PARQUE P3

A emissão de cada cartão tem um custo de 5€.

O cartão de acesso emitido, é propriedade da Savoy – Investimentos Turísticos, S.A. A sua utilização é pessoal 
e intransmissível.
O cliente obriga-se a conhecer e cumprir o “Regulamento de Funcionamento e utilização do parque de 
estacionamento” em vigor e disponível para consulta na caixa manual existente no parque de estacionamento e 
em https://www.savoysignature.com/savoypalacehotel/pt/.
 Li e aceito a Política de Privacidade da Savoy apresentada no verso deste documento. 

 Declaro que os dados pessoais que facultei são verdadeiros e autorizo o seu processamento, para os fins 
descritos na Política de Privacidade. 
Adicionalmente informamos que a Savoy instalou nos seus parques de estacionamento Sistemas de 
Reconhecimento de Matrículas, os quais registam a matrícula do veículo no momento de acesso e saída dos 
parques e respetivos horários, que são eletronicamente comunicados à base de dados de avenças, também da 
sua propriedade. 
Tomei conhecimento de que a leitura da matrícula será processada com base no meu consentimento, sendo o 
dado primário de validação para poder aceder ao parque de estacionamento em regime de avença. 

Mensal 1ª via                            2ª via
Anual Cartão antigo nº

Aquisição
Renovação Danificado              Extraviado

Cartão nº

Dados do Utilizador

Nome:
Morada:
Contacto telf:      Contribuinte:
Email:
Matrícula Viatura:

Se desejar fatura em nome de outra entidade que não o nome do utilizador favor indicar:

Nome Entidade:
Contribuinte:
Morada:



Autorizo o uso dos meus dados para a receber informação de Promoções e Campanhas de Marketing através 
de qualquer meio (incluindo meios eletrónicos) sobre produtos e serviços da Savoy, independentemente da 
intervenção dos destinatários da Savoy:

SIM   NÃO 

Data:        Assinatura:           Enviar por email

Política de Privacidade
Leia, por favor, esta Política de Privacidade com atenção, pois o tratamento dos dados pessoais que nos disponibiliza implica o 
conhecimento e aceitação das condições aqui constantes. 

QUEM É O RESPONSÁVEL PELA RECOLHA E TRATAMENTO DOS DADOS?
A Savoy Investimentos Turisticos, S. A. doravante Savoy Signature é a entidade responsável pela recolha e tratamento dos dados 
pessoais, podendo, no âmbito da sua atividade, recorrer a entidades por si subcontratadas para a prossecução das finalidades aqui 
indicadas. 

O QUE SÃO DADOS PESSOAIS?
Dados pessoais são qualquer informação, de qualquer natureza e independentemente do respetivo suporte, incluindo som e imagem, 
relativa a uma pessoa singular identificada ou identificável. É considerada identificável a pessoa que possa ser identificada direta ou 
indiretamente, designadamente por referência a um número de identificação ou a um ou mais elementos específicos da sua identidade 
física, fisiológica, psíquica, económica, cultural ou social.

QUE DADOS PESSOAIS SÃO RECOLHIDOS E TRATADOS?
Recolhemos dados pessoais sobre os utilizadores quando estes procedem à aquisição de uma avença de estacionamento automóvel, 
através do preenchimento de um formulário. Os utilizadores ao solicitarem o serviço devem fornecer o seu nome, morada, endereço 
de email, telefone/telemóvel, matrícula da viatura e Nº de Identificação Fiscal. Os dados pessoais recolhidos são indispensáveis à 
prestação do serviço por parte da Savoy Signature e a sua disponibilização implica o conhecimento e aceitação da presente política de 
privacidade.
Os dados recolhidos são processados e armazenados informaticamente e no estrito cumprimento da legislação de proteção de dados 
pessoais, sendo armazenados em base de dados específicas, criadas para o efeito, pela Savoy Signature ou pelas entidades por esta 
subcontratada. 

QUAIS AS FINALIDADES E FUNDAMENTOS PARA O TRATAMENTO DOS SEUS DADOS?
De acordo com os Princípios da proteção de dados a Savoy Signature só poderá proceder ao tratamento dos seus dados pessoais para 
finalidades determinadas e se tiver base legal para o fazer. A Savoy Signature utiliza os seus dados para os seguintes fins e com base nos 
seguintes fundamentos:

Tendo como fundamento o contrato de serviços que celebrou connosco, tratamos os seus dados para efeitos de:
a) Gestão de reservas e estadias
b) Pedidos de orçamento, informações e confirmação de reservas
c) Registo de preferências (quarto preferido, mobilidade, jornais/revistas, entre outros)
d) Faturação e verificação dos meios de pagamento
e) Fornecimento das informações necessárias à sua estadia no Hotel
f) Apoio ao cliente
Tendo como fundamento o seu consentimento, tratamos os seus dados para efeitos de:
g) Envio de newsletters 
h) Envio de ações de marketing 
i) Programas de fidelização
Para cumprimento de obrigações legais, tratamos os seus dados para efeitos de:
j) Gestão de reclamações
k) Cumprimento de outras obrigações legais ou regulamentares
Porque é nosso cliente e temos interesse legítimo em querer prestar-lhe, cada vez mais, um serviço melhor, tratamos os seus dados 
para efeitos de:
l) Realização de questionários de satisfação relacionados com a sua estadia
m) Realização de estudos de mercado, inquéritos de avaliação e análises estatísticas
n) Agenda de contactos

QUAIS SÃO OS SEUS DIREITOS?
Nos termos do Regulamento Geral de Proteção de Dados (RGPD), garantimos-lhe o direito de acesso, atualização, retificação, 
eliminação, portabilidade e apagamento dos seus dados pessoais. 
Poderá ainda apresentar reclamações perante a Comissão Nacional da Proteção de Dados. 



Conferimos-lhe, também, o direito de oposição à utilização dos dados facultados para fins de marketing, para o envio de comunicações 
informativas ou de inclusão em listas ou serviços informativos. 
Caso não o tenha efetuado aquando da recolha dos dados, poderá enviar um pedido posteriormente. 
O exercício destes direitos deverá ser realizado através do seguinte endereço de correio eletrónico privacy@savoysignature.com ou 
morada Avenida do Infante, 9004-542, Funchal, Madeira, Portugal. 

POR QUANTO TEMPO SÃO ARMAZENADOS OS SEUS DADOS?
O período de tempo durante o qual os dados são armazenados e conservados varia de acordo com a finalidade para a qual a informação 
é tratada. Sempre que não exista uma exigência legal específica, os dados serão armazenados e conservados apenas pelo período 
mínimo necessário para as finalidades que motivaram a sua recolha ou o seu posterior tratamento, findo o qual os mesmos serão 
eliminados. 

COMUNICAÇÕES
A Savoy Signature reconhece que poderá comunicar dados dos Utilizadores no âmbito de processos de fusão, aquisição e/ou 
incorporação em que se encontre, não se considerando essa comunicação como uma transferência de dados para terceiros, nem 
existindo qualquer tratamento subcontratado. 
A Savoy Signature poderá ainda transmitir dados a terceiros no âmbito de investigações, inquéritos e processos judiciais e/ou 
administrativos ou de natureza semelhante, desde que, para tal, seja devidamente ordenada por ordem judicial nesse sentido.

ALTERAÇÕES À POLÍTICA DE PRIVACIDADE
A Savoy Signature reserva-se o direito de, a qualquer altura, proceder a reajustamentos ou alterações à presente Política de Privacidade, 
sendo essas alterações devidamente publicitadas em: www.savoysignature.com 
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