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Política de privacidade do Pacote InControl 

Última modificação: 6 de novembro de 2016 

A Jaguar Land Rover está empenhada em proteger e respeitar a privacidade do utilizador. 

Para os efeitos da lei sobre a proteção de dados - Lei 67/98 de 26 de outubro - o responsável pelo tratamento 

dos dados é a Jaguar Land Rover Limited com sede em Abbey Road, Whitley, Coventry, CV3 4LF, Reino 

Unido. “Land Rover” é o nome comercial da Jaguar Land Rover Limited (número de registo ICO: ZA020510).  

As palavras e frases utilizadas na presente política têm os mesmos significados definidos nos nossos Termos 

e Condições do Pacote InControl, conforme determinado no My Land Rover InControl Sítio na Internet 

(“Termos”) salvo indicação em contrário. As referências à Lei 67/98 de 26 de outubro incluem qualquer 

alteração ou substituição realizada nessa legislação. 

ÂMBITO DA POLÍTICA 

A política de privacidade do Pacote InControl (juntamente com osTermos e Condições do Pacote InControl) é 

aplicável ao uso de 

 a aplicação para telemóvel (“InControl Remote Smartphone App”) que o Cliente descarregou da Loja 

Online, para o seu telemóvel ou dispositivo móvel (“Dispositivo”) que lhe permite o uso das 

funcionalidades “Remote Essentials” e, consoante o tipo de subscrição, das funcionalidades “Remote 

Premium”; 

 o My Land Rover InControl Sítio na Internet, a partir do qual o Cliente poderá aceder à sua conta de 

serviços InControl e a alguns dos seus serviços.  

 qualquer dos seguintes serviços “InControl” (de acordo com o modelo do seu veículo e com o tipo de 

subscrição): (i) os serviços fornecidos através da InControl Remote Smartphone App e do My Land Rover 

InControlSítio na Internet; (ii) os serviços “Chamada de Emergência SOS”; (iii) os serviços “Assistência 

em Viagem Land Rover Otimizada”; (iv) os serviços “InControl Secure”; e (v) o serviço “Live” (“Serviços 

InControl”). 

Tenha em atenção que a presente política não se aplica a sítios na internet de terceiros aos quais o Cliente 

possa aceder no decorrer do uso do Pacote InControl ou dos serviços ou aplicações que subscreva para 

receber diretamente de terceiros, devendo para tal consultar as políticas de privacidade pertencentes a esses 

terceiros. 

A presente política define os princípios com base nos quais a Jaguar Land Rover processa os dados 

pessoais que recolhe do utilizador ou que o utilizador fornece. O Cliente deverá ler presente política, 

atentamente, a fim de compreender os nossos pontos de vista e as nossas práticas referentes aos seus 

dados pessoais e à forma como os processamos.  

Tenha em atenção que é da responsabilidade do Cliente avisar todos os passageiros e todas as 

pessoas que autorize a usar o seu Veículo ou os Serviços InControl acerca das práticas de 

privacidade descritas na presente política (incluindo as formas pelas quais a Jaguar Land Rover pode 

recolher e usar dados do Veículo e/ou referentes aos Utilizadores do mesmo).  
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INFORMAÇÃO QUE PODEREMOS RECOLHER  

Poderemos recolher e processar os seguintes tipos de dados sobre o Cliente e/ou sobre o seu Veículo: 

 Informação Disponibilizada: informação que disponibiliza através do preenchimento de 

formulários online durante a configuração da conta de Serviços InControl ou que o 

concessionário Land Rover autorizado (ao qual comprou ou com quem tem o contrato de 

aluguer/leasing do seu Veículo) disponibiliza à Jaguar Land Rover em nome do Cliente quando 

configura a sua conta de Serviços InControl. Esta informação consiste no  nome, morada, 

número de telefone (incluindo telemóvel), endereço de correio eletrónico, idioma preferencial, 

palavra-passe e os códigos de acesso relacionados com a sua conta de Serviços InControl e 

com o seu concessionário Land Rover autorizado. 

 Informação Adicional: 

 caso o Cliente contacte, a Jaguar Land Rover poderá guardar um registo dessa 

correspondência,  

 caso o Cliente contactae por telefone, a Jaguar Land Rover poderá gravar as 

chamadas, bem como 

 detalhes das transações que o utilizador possa realizar através do My Land Rover 

InControl Sítio na Internet. 

 Informação do Dispositivo (incluindo a localização): A Jaguar Land Rover pode recolher 

informação sobre o Dispositivo ou sobre qualquer computador que o utilizador possa usar para 

transferir uma cópia da InControl Remote Smartphone App para o seu Dispositivo, incluindo o 

sistema operativo e a versão, o número de identificação exclusivo de instalação da InControl 

Remote Smartphone App, as definições do local e o código do país do Dispositivo. A InControl 

Remote Smartphone App poderá também recolher informação sobre a localização do seu 

dispositivo, para além de ficheiros e do nome de utilizador para identificação, sendo que 

estainformação não é transmitida à Land Rover Land Rouver.O utilizador pode restringir o 

acesso ou a informação da localização do seu Dispositivo ao desativar as funcionalidades de 

localização ou ao não utilizar as funcionalidades do dispositivo que exijam a informação de 

localização. A Jaguar Land Rover poderá associar a informação do Dispositivo à informação 

disponibilizada e processar a informação conjunta como dados pessoais de acordo com a 

presente política, desde que seja combinável. 

 Informação de Identificação do Veículo: informação sobre o veículo que o utilizador tenha 

registado nos Serviços InControl (“Veículo”) incluindo o Número de Identificação do Veículo 

(NIV), fabricante, modelo, ano do modelo, funcionalidades, número de registo, data de compra ou 

início de leasing/aluguer, e concessionário Land Rover autorizado no qual comprou ou com o 

qual celebrou um contrato de aluguer/leasing do seu Veículo. A Jaguar Land Rover pode 

associar a Informação de Identificação do Veículo à Informação Disponibilizada e processar a 

informação conjunta a título de dados pessoais, em conformidade com a presente política, desde 

que seja combinável. 
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 Informação de Localização: informação sobre a última localização onde o Veículo esteve 

estacionado. A Jaguar Land Rover pode também recolher e processar, a qualquer momento, 

outra informação sobre o Veículo como parte da função “seguimento do trajeto” (“Percursos”) 

dos Serviços InControl. A informação que vamos recolher e processar como parte desta função é 

definida em “Informação da Viagem” mencionada abaixo. A última localização onde o Veículo 

esteve estacionado será sempre registada e não pode ser desativada. O  pode desativar a 

função de Percursos em qualquer momento no My Land Rover InControl Sítio na Internet e na 

InControl Remote Smartphone App. Se, no entanto, a função “Chamada de Emergência SOS”, 

“Assistência em Viagem Land Rover Otimizada” ou “InControl Secure” estiver ativada, os dados 

em tempo real referentes ao Veículo serão enviados para o fornecedor de serviços e/ou para os 

serviços de emergência em questão (conforme adequado) mesmo que a função de Percursos 

esteja desativada. Tenha em atenção que as funções “InControl Secure” e “Chamada de 

Emergência SOS” serão ativadas de forma automática na sequência de um evento de ativação 

importante, como acontece quando o veículo é rebocado com a ignição desligada ou quando da 

ativação dos airbags do veículo.. Para mais informação sobre modos de ativação importantes, o 

Ciente deverá consultar o manual do Veículo. Mesmo que o Cliente não tenha ativado a sua 

conta de Serviços InControl, o veículo pode iniciar automaticamente uma chamada para os 

serviços de emergência através da função “Chamada de Emergência SOS” ou o utilizador 

poderá iniciar manualmente uma chamada de voz para os serviços de emergência através 

da função “Chamada de Emergência SOS”. A ocorrência de uma chamada deste tipo pode 

transmitir informação, incluindo a localização do veículo, a hora e o identificador do 

veículo, para Jaguar Land Rover e/ou para os serviços de emergência. A Jaguar Land Rover 

poderá associar a Informação de Localização à Informação Submetida e processar a informação 

conjuntamente como os dados pessoaisem conformidade com a presente política, desde que 

sejacompatível. Ao aceitar os termos da presente política, o utilizador aceita o uso da Informação 

de localização deste modo. O utilizador tem o direito de, a qualquer momento, retirar o seu 

consentimento à associação dos dados de localização referentes ao Veículo à Informação 

Submetida, contactando para isso um concessionário Land Rover autorizado. Todavia, o Cliente 

deverá ter em atenção que esta ação poderá impedir a receção dos serviços de “Chamada de 

Emergência SOS”, “Assistência em Viagem Land Rover Optimizada” ou “InControl Secure”. 

 Informação da Viagem: informação sobre a sua viagem enviada a partir do seu Veículo, 

incluindo a distância da viagem, a localização em tempo real, a duração da viagem, a velocidade 

e os dados acerca da eficiência da viagem. O Cliente poderá desativar a função de Percursos no 

My Land Rover InControl Sítio na Internet e na InControl Remote Smartphone App, conforme 

indicado no ponto anterior. Desta forma, o Cliente impede o envio da informação acima referida a 

partir do Veículo (exceto a última localização de estacionamento). Conforme anteriormente 

indicado, sea função “Chamada de Emergência SOS”, “Assistência em Viagem Land Rover 

Otimizada” ou “InControl Secure” estiverem ativados, os dados de localização do Veículo serão 

enviados para o fornecedor de serviços e/ou para os serviços de emergência em questão 

(conforme adequado) mesmo que a função de Percursos esteja desativada. A Jaguar Land 

Rover poderá associar a Informação da Viagem à Informação Submetida e processar a 

informação conjuntamente como se tratando dedados pessoais, em conformidade com a 

presente política, desde que seja compatível. 
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 Informação de Operação do Veículo: inclui informação relativa ao fato do Veículo ter estado 

envolvido num acidente, como por exemplo os airbags ou sensores terem sido ativados. A 

Jaguar Land Rover irá também recolher e processar outra informação acerca do uso do Veículo, 

nomeadamente, a quantidade de combustível, a distância até ao depósito ficar vazio, a indicação 

do conta-quilómetros, a distância a percorrer até ser necessário proceder à revisão, o nível de 

líquido de arrefecimento, o nível do líquido do limpa-vidros, o nível de líquido dos travões, o 

desgaste das pastilhas dos travões, a pressão dos pneus, erros do sensor de pressão dos 

pneus, avarias do motor, o nível do óleo, o estado das portas e das janelas, a abertura do 

habitáculo, a abertura do porta-bagagens, a abertura do capô, a tensão da bateria e se o alarme 

está ativado ou a tocar. A Jaguar Land Rover poderá associar a Informação de Operação do 

Veículo à Informação Submetida e processar a informação conjuntamente como se tratando 

dedados pessoais, em conformidade com a presente política, desde que seja compatível. 

 Informação de Registo: Para fins da politica de privacidade, a “Informação de Registo” refere-se 

aos arquivos de registo que enumeram o pedido ou ações efetuadas nos nossos sistemas em 

relação ao seu uso, pelo usuário dos serviços InControl Service, InControl Smartphone e 

aplicações descarregadas do My Land Rover InControl Sítio na Internet. A Jaguar Land Rover 

reunirá automaticamente e guardará a informação relacionada com “Chamada de Emergência 

SOS” e “Optimised Land Rover Assistance”, chamadas efetuadas do veículo, assim como 

informação relacionada com os contactos com os nossos colaboradores na recuperação do 

veículo roubado (inclusive a data, tempo de duração, conteúdo da chamada telefónica e 

quantidade de chamadas efetuadas) (Chamada de informação do registo) o uso efetuado destes 

dados detalha-se abaixo. Quando aceda ao My Land Rover InControlSítio na Internet, a Jaguar 

Land Rover poderá recolher automaticamente determinada informação nos registos do servidor, 

incluindo, mas não limitado ao protocolo (IP), fornecedor de serviços de Internet ISP), fluxo de 

dados, tipo de navegador e linguagem, páginas de saída e visualizadas com data ou hora de 

registo (Web Registo de Informação). A Jaguar Land Rover também poderá reunir e guardar a 

informação relacionada com o uso de serviços de “InControl Remote Smartphone App” e 

mensagens da localização do veiculo enviadas pelo mesmo através de “InControl Remote 

Smartphone App”. O Cliente deverá ler com atenção a secção “Cookies” abaixo referida. 

A Jaguar Land Rover poderá associar alguns registos de chamadas de informação com a 

informação fornecida. A Jaguar Land Rover tratará a informação de maneira combinada com os 

dados pessoais, em conformidade com a política vigente e de forma combinada. Esta informação 

só será combinada para a entrega dos nossos serviços relacionados com InControl Services e 

para o diagnóstico de falhas. 

 Autenticação de Segurança: Dados de identificação do Veículo e tokens de autenticação. 

 Informação “Live”: informação específica das funcionalidades tais como favoritos, mensagens 

de correio eletrónico, notas, suportes e informação que o utilizador seleciona para submeter às 

Funcionalidades Live que usa; informação referente ao uso de feeds de conteúdo; definições do 

utilizador, como a ativação da função "memorizar-me"; dados de autenticação de segurança; 

informação de localização, como fuso horário, idioma e país; fabricante e marca do veículo; 

Informação de registo relevante. 
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COOKIES 

My Land Rover InControl Sítio na Internet 

O My Land Rover InControl Sítio na Internet e as páginas da web InControl utilizam cookies para diferenciar o 

utilizador de outros utilizadores do My Land Rover InControl Sítio na Internet. Os cookies ajudam-nos a 

proporcionar-lhe uma boa experiência quando usa os Serviços InControl e também nos permitem melhorar 

os Serviços InControl. 

Um cookie é uma string só de texto com informação que um website transfere para um ficheiro cookie do 

browser no disco rígido do seu computador, de modo a que o website consiga recordar quem é o utilizador. 

Os cookies podem ajudar um website a organizar conteúdos de forma a corresponderem mais rapidamente 

aos seus interesses - a maioria dos grandes sítios na internet utiliza cookies. Os cookies só por si não podem 

ser utilizados para identificar o utilizador. Normalmente um cookie contém o nome do domínio de onde o 

cookie tem origem, a "vida útil" do cookie e um valor, normalmente um número único criado aleatoriamente. 

São utilizados dois tipos de cookies no My Land Rover InControl Sítio na Internet.  

 Cookies de Sessão: são cookies temporários que permanecem no ficheiro cookie do browser 

até sair do site; 

 Cookies Persistentes: permanecem no ficheiro cookie do seu browser durante mais tempo 

(embora a duração dependa da vida útil do cookie específico). 

Os Cookies de Sessão são utilizados: 

 Para permitir ao utilizador transportar informação ao longo das páginas do nosso site e evitar ter 

de reintroduzir essa informação; 

 Durante o registo, de modo a permitir-lhe o acesso à informação guardada. 

Os Cookies Persistentes são utilizados: 

 Para nos ajudar a reconhecer o utilizador como um visitante único (sendo um número, o 

utilizador não pode ser identificado pessoalmente) quando regressar ao nosso website;  

 Para nos permitir personalizar conteúdos ou anúncios de forma a corresponder às preferências 

do Cliente ou para evitar que os mesmos anúncios lhe sejam mostrados repetidamente; 

 Para compilar estatísticas agregadas anónimas que nos permitam compreender a forma como os 

utilizadores usam o nosso website eajudem a Jaguar Land Rover a a melhorar a estrutura do 

mesmo. A Jaguar Land Rover não conseguirá desta forma identificar pessoalmente o utilizador. 

O utilizador pode aceitar ou recusar os cookies modificando as definições do seu browser. Contudo, poderá 

não conseguir usar todas as funcionalidades interativas do serviço, caso os cookies sejam desativados. 

Segue-se uma lista dos principais cookies que utilizamos e por que razão são utilizados.. 
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Nome do Cookie Tipos de cookies Objetivo do Cookie 

JSESSIONID Sessão Numa sessão em que utilize o sítio na internet, este 

cookie guarda temporariamente a informação que o 

utilizador introduz, a fim de permitir que algumas 

funcionalidades do website funcionem à medida que 

navega pelas páginas.  

cookieInfoShown Persistente Este cookie guarda informação referente à apresentação 

do aviso da política de cookies ao utilizador.  

jlr-remember-me Persistente Este cookie só é usado se o utilizador tiver permitido que 

o portal se lembre dele sempre que iniciar sessão. Guarda 

um ficheiro da sua identificação. 

jlr-remember-me-

login-name 

Persistente Este cookie só é usado se o utilizador tiver autorizado que 

o portal se recorde dele sempre que iniciar sessão. 

Guarda o seu nome de utilizador para fins de 

identificação. 

jlr-selected-locale Persistente Este cookie guarda o idioma preferencial para 

visualização do portal. 

Google Analytics Persistente Utilizamos o Google Analytics para compilar estatísticas 

agregadas anónimas que nos permitam compreender a 

forma como os utilizadores usam o nosso website e nos 

ajudem a melhorar a estrutura do nosso website. Estes 

dados não identificam o utilizador pessoalmente. Consulte 

www.google.com/policies/privacy/partners para obter mais 

informação. 

O utilizador pode eliminar e bloquear todos os cookies do My Land Rover InControl Sítio na Internet, ativando 

a definição do seu browser que lhe permite recusar a definição de todos ou alguns cookies. Se utilizar as 

definições do seu browser para bloquear cookies, poderá mais tarde a constatar que alguns dos elementos 

do  My Land Rover InControl Sítio na Internet não funcionam corretamente.  

Utilize a seguinte ligação para desativar os cookies do Google Analytics: 

https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pt 

InControl Remote Smartphone App 

A Jaguar Land Rover utiliza o Google Analytics na InControl Remote Smartphone App para compilar 

estatísticas agregadas anónimas que nos permitam compreender a forma como os utilizadores usam a 

InControl Remote Smartphone App e nos ajudem a melhorá-la. Estes dados não identificam o utilizador 

pessoalmente. Consulte www.google.com/policies/privacy/partners para obter mais informação. 

http://www.google.com/policies/privacy/partners
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pt
http://www.google.com/policies/privacy/partners
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O utilizador poderá optar por desactivar o Google Analytics na InControl Remote Smartphone App através 

das definições da sua conta.  

ONDE GUARDAMOS A INFORMAÇÃO PESSOAL 

Os dados que a Jaguar Land Rover recolhe do utilizador serão guardados dentro da Zona Económica 

Europeia (“ZEE”). Esses dados poderão ser processados por pessoas fora da ZEE que trabalhem para a 

Jaguar Land Rover ou para um dos nossos fornecedores de serviços, incluindo os fornecedores envolvidos 

na prestação dos Serviços InControl. Ao enviar-nos os seus dados pessoais, o utilizador aceita que estes 

sejam transferidos, guardados ou processados por estas entidades. 

Em qualquer caso a Jaguar Land Rovergarante que o processamento das informações por si recolhidas e por 

qualquer um dos seus fornecedores é efetuado em conformidade com as medidas legais, técnicas e 

organizativas para garantir a segurança e a confidencialidade da informação.  

MANTER SEGURA A INFORMAÇÃO DO UTILIZADOR 

A Jaguar Land Rover tomará todas as medidas razoáveis necessárias para garantir que os dados do 

utilizador serão processados em segurança e em conformidade com a presente política de privacidade. 

A Jaguar Land Rover exigirá que todos os seus fornecedores de serviços tomem as medidas adequadas 

para protegerem a informação do utilizador e esses fornecedores de serviços só poderão aceder e usar a 

informação do utilizador para os fins de prestação dos Serviços InControl. 

Caso a Jaguar Land Rover tenha dado ao utilizador (ou em que o utilizador tenha escolhido ter) uma 

password que lhe permita o acesso ao My Land Rover InControl Sítio na Internet, o utilizador será 

responsável por manter a password confidencial. Solicitamos que não partilhe a sua password com ninguém. 

O utilizador deverá ter em atenção que a transmissão de informação através da Internet não é totalmente 

segura. Apesar de a Jaguar Land Rover empreender todos os esforços para proteger os dados pessoais do 

utilizador, não poderá garantir a segurança dos dados que o utilizador transmite através da Internet; todas as 

transmissões serão realizadas por sua conta e responsabilidade. A informação do utilizador será mantida 

num ambiente seguro protegido por um conjunto de medidas físicas e técnicas, tais como tecnologias de 

encriptação ou sistemas de autenticação, a fim de evitar qualquer tipo de perdas, uso indevido, alteração, 

divulgação, destruição, roubo ou acesso não autorizado.  

USOS DADOS À INFORMAÇÃO 

A Jaguar Land Rover usa a informação que tem do utilizador e/ou do Veículo das seguintes formas: 

 Informação Submetida: esta informação é processada de forma a configurar a conta dos Serviços 

InControl do utilizador e a enviar-lhe informação sobre os Serviços InControl (por exemplo, informação 

acerca de atualizações aos Serviços InControl ou à InControl Remote Smartphone); 

 Informação Adicional: esta informação é processada de forma a ajudar a resolver dúvidas ou queixas 

relacionadas com os Serviços InControl, assim como ajudar a resolver qualquer problema que se 
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relacione com os mesmos. Melhorar o nosso serviço ao cliente e gerir as transações do utilizador através 

do My Land Rover InControl Sítio na Internet;  

 Informação do dispositivo: esta informação é processada de modo a prestar o melhor serviço ao 

utilizador e ajudar à resolução de problemas; 

 Informação de Identificação do Veículo, Informação de Localização, Informação da Viagem e 

Informação de Operação do Veículo: esta informação é processada de forma a prestar os Serviços 

InControl ao utilizador, manter e melhorar a qualidade dos Serviços InControl e melhorar o serviço ao 

cliente. A Jaguar Land Rover também utilizará esta informação para ajudar na resolução de problemas 

técnicos dos Serviços InControl e melhorar a experiência do utilizador em relação aos Serviços InControl. 

A Jaguar Land Rover utilizará a Informação de Identificação do veículo para ajudar no diagnóstico e na 

assistência em relação ao Veículo, o que poderá incluir o envio de notificações ao através de correio 

eletrónico ou SMS, salvo se o utilizador tiver exercido a sua opção de autoexclusão. Poderá optar em 

qualquer momento pela desativação (opt out) deste serviço através da My Land Rover InControl Sítio na 

Internet ou através de InControl Remote Smartphone App. 

 Registo de informação: a Jaguar Land Rover usará a informação do registo como se segue: 

 Reune e processa a informação sobre Registo, acerca de chamadas de provisão dos nossos 

serviços, para investigar questões de sistema ou potencial abuso de InControl Services e 

utilizamos dados anónimos ou sob pseudónimo e agregados ao Registo de Informação de 

Chamadas, para melhorar os nossos processos operacionais relacionados com o serviço de 

Chamada de Emergência SOS, Optimised Land Rover Assistance, InControl Secure e 

serviços Live. 

 Reune e processa o sítio na internet e a informação sobre os registos, sobre as App, sobre o 

respetivo uso do My Land Rover InControl Sítio na Internet e para investigar questões 

relevantes do sítio na internet/problemas do sistema. A Jaguar Land Rover utilizará dados 

anónimos ou sob pseudónimo e agregados ao sítio na internet e às App de Registo de 

Informação, do InControl Remote Smartphone App para website/app e fins de análise, 

manter e melhorar a qualidade de InControl Services e características das App, assim como 

para melhorar a experiencia do cliente nos sites da Jaguar Land Rover e aplicações da web. 

O utilizador deverá consultar a secção Cookies acima indicada. 

 Autenticação de Segurança: esta informação é comunicada automaticamente entre os nossos 

fornecedores de autenticação de segurança e os serviços de alojamento, para fins de verificação de 

identidade e para impedir o uso não autorizado dos Serviços InControl; 

 Informação “Live”: esta informação é guardada no Veículo e transferida para os nossos fornecedores 

de serviços conforme necessário para facilitar o serviço, permitir o acesso seguro e transferir 

Funcionalidades Live dos nossos fornecedores de serviços e guardar as definições, dados e conteúdos 

relativos a Funcionalidades Live do utilizador. 

A Jaguar Land Rover poderá gravar chamadas para fins de controlo da qualidade, no âmbito de uma 

situação de emergência bem como para ajudar a resolver disputas, no âmbito de transações comerciais. 
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A Jaguar Land Rover poderá usar dados anonimizados para produzir análises estatísticas dos Serviços 

InControl, com o intuito  de melhorar produto e o serviço global ao cliente. 

DIVULGAÇÃO DA INFORMAÇÃO DO UTILIZADOR 

A Jaguar Land Rover reserva-se no direito de divulgar os dados pessoais do utilizador e outra informação 

recolhida conforme descrito na presente política de privacidade aos seguintes fornecedores de serviços com 

o intuito de prestar Serviços InControl ao utilizador: ao fornecedor de serviços de telemática, aos serviços de 

emergência, ao fornecedor de serviços de assistência em viagem, ao fornecedor de serviços de seguimento 

de veículo roubado, às autoridades locais, ao fornecedor de serviços de alojamento de funcionalidades 

“Live”, ao(s) operador(es) de rede móvel dos Serviços InControl, ao(s)fornecedor(es) de serviços de análises 

anonimizadas e ao(s)fornecedor(es) de serviços de marketing, conforme descrito abaixo. 

A Jaguar Land Rover dispõe de proteção junto dosfornecedores de serviços a fim de garantir que os dados 

do utilizador são mantidos em segurança e são apenas utilizados para os fins definidos na presente política 

de privacidade.  

Para além disso, a Jaguar Land Rover poderá transmitir a informação recolhida: 

 aos concessionários Land Rover autorizados, a fim de os ajudar a prestar serviços ao Veículo e a 

proporcionar uma melhor experiência ao utilizador; 

 a empresas do grupo Land Rover, ou seja, subsidiárias, empresa-mãe e respetivas subsidiárias, e a 

qualquer empresa da qual a Jaguar Land Rover seja detentora de, pelo menos, 50% das quotas, 

ações ou direitos de voto com objetivos de negócio, administrativos ou de gestão em relação com o 

cliente; 

 a terceiros: 

 caso a Jaguar Land Rover venda ou compre qualquer empresa ou ativo, situação em que 

poderá divulgar os dados pessoais do utilizador ao potencial vendedor ou comprador dessa 

empresa ou desse ativo; 

 caso esteja abrangida pelo dever de divulgação ou partilha dos dados pessoais do utilizador, 

a fim de cumprir com qualquer obrigação ou solicitação legal ou regulamentar; 

 até ao limite em que a divulgação seja permitida por lei (incluindo, nomeadamente, a 

divulgação para fins de ações legais, obtenção de aconselhamento jurídico, exercício ou 

defesa de direitos legais, prevenção ou deteção de crimes, captura ou perseguição de 

infratores, ou proteção da segurança nacional); 

 para efeitos de aplicação dos presentes Termos ou investigar violações ocorridas ou 

potenciais. 
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FUNÇÃO "MEMORIZAR-ME" 

O Veículo dispõe de uma função "memorizar-me" para determinadas funções do pacote InControl. Esta 

função permite que o utilizador permaneça com sessão automaticamente iniciada no Veículo para um acesso 

mais cómodo às funcionalidades. O utilizador deverá ter em atenção que, enquanto esta função estiver ativa, 

qualquer outra pessoa que utilize o Veículo poderá ter acesso a qualquer das definições guardadas, 

funcionalidades Live e detalhes pessoais no Veículo, e usar os Serviços InControl no Veículo como se fosse 

o utilizador. Se não pretender que outros Utilizadores tenham acesso, é da sua responsabilidade assegurar 

que desativa a função "memorizar-me" e que termina sessão nas funcionalidades relevantes.  

USO DA INFORMAÇÃO PARA FINS DE MARKETING 

Para além dos usos de informação acima descritos, a Jaguar Land Rover poderá utilizar os dados do 

utilizador para lhe fornecer informação sobre os Serviços InControl e sobre os outros produtos e/ou serviços 

da Jaguar Land Rover que possam interessar ao utilizador, salvo se o utilizador solicitar o contrário. 

De forma a apresentar esta informação ao utilizador, a Jaguar Land Rover poderá trabalhar com 

fornecedores de serviços terceiros que tratem de comunicações de marketing em nome da Jaguar Land 

Rover e partilhar os seus dados pessoais com esses terceiros apenas para esse fim. 

O utilizador tem o direito de solicitar à Jaguar Land Rover a não utilização dos seus dados pessoais para fins 

de marketing. O utilizador pode alterar as suas preferências de receção de informação de marketing no My 

Land Rover InControl Sítio na Internet e na InControl Remote Smartphone App. O utilizador poderá informar 

a Jaguar Land Rover a qualquer altura entrando em contacto através do endereço abaixo. 

OS SEUS DIREITOS 

O Data Protection Act 1998 que regula a proteção de dados pessoais, dá ao utilizador o direito de solicitar 

acesso à sua informação armazenada pela Land Rover. O seu direito de acesso pode ser exercido em 

conformidade com essa lei.  

Qualquer pedido de acesso poderá estar sujeito a uma taxa de € 10 a fim de cobrir as despesas da Jaguar 

Land Rover pelo fornecimento dos detalhes da informação solicitada. 

O utilizador poderá, a qualquer momento, atualizar os seus dados pessoais através do My Land Rover 

InControl Sìtio na Internet. 

ALTERAÇÕES A ESTA POLÍTICA 

O utilizador será avisado por correio eletrónico de qualquer alteração  à presente política de privacidade no 

futuro. Também será colocado um aviso no My Land Rover InControl Sítio na Internet, junto da política de 

privacidade atualizada. 
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CONTACTO 

A Jaguar Land Rover agradece que as perguntas, os comentários e os pedidos referentes à presente política 

de privacidade sejam remetidos para o seguinte endereço: The Company Secretary, Abbey Road, Whitley, 

Coventry, CV3 4LF, Reino Unido.  

 

 


