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INFORMAÇÃO 

 

Norteshopping - Centro Comercial, S.A. (adiante melhor identificada) na qualidade de Responsável pelo 

Tratamento, faculta, para os efeitos previstos no RGPD (Regulamento Geral sobre Proteção de Dados - 

Regulamento (EU) 2016/679 de 27 de abril de 2016) e demais legislação sobre proteção de dados pessoais 

aplicável, face à recolha de dados pessoais a partir de fonte diferente do titular dos dados, as seguintes 

informações: 

 

1. Identidade e contactos do 

Responsável pelo Tratamento 

Norteshopping - Centro Comercial, S.A. 

Lugar do Espido, Via Norte, 4470-177 Maia  

Capital Social EUR 300.000 

Matriculada na Conservatória do Registo Predial/Comercial da 

Maia sob o número único de matrícula e de pessoa coletiva 

502298340 

Contacto para o exercício de direitos: 

dataprotection@norteshopping.pt  

2. Contactos do Encarregado da 

Proteção de Dados 

O responsável pelo tratamento não designou Encarregado da 

Proteção de Dados.  

3. Finalidades do tratamento ➢ Permitir o acesso (entradas e saídas) ao parque de 

estacionamento exclusivo Galleria  através do 

reconhecimento automático das matrículas. 

 

4. Categorias de dados pessoais ➢ Matrícula do veículo. 

 

5. Fundamento jurídico para o 

tratamento 

➢ Consentimento do titular dos dados para aceder ao 

parque de estacionamento através do reconhecimento 

automático da matrícula. 

 

6. Destinatários ou categorias de 

destinatários dos dados pessoais 

➢ Sierra Portugal, S.A., entidade gestora do Centro 

Comercial Norteshopping, na qualidade de 

subcontratante; 

➢ Multiprocessador, Sistemas Digitais, S.A., prestadora de 

serviços de desenvolvimento de software de gestão do 

parque de estacionamento, na qualidade de 

subcontratante. 

➢ Prosegur companhia de segurança, S.A., na qualidade de 

prestadora de serviços de segurança ou a empresa 
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prestadora de serviços que a venha substituir nessa 

atividade; 

➢ Polícia e autoridades judiciárias. 

7. Transferência dos dados 

pessoais para país 

terceiro/organização internacional 

Não aplicável. 

8. Prazo de conservação dos dados 

pessoais 

Os dados pessoais serão mantidos por 1 ano e serão apagados 

no período de 30 dias após o termo desse prazo. 

9. A existência de decisões 

automatizadas, incluindo a 

definição de perfis 

Não aplicável. 

10. Origem dos dados 

 

Provêm de fonte acessível ao 

público? 

Lojista do Centro Comercial Norteshopping. 

 

Não. 

 

Informações adicionais: 

A – Direitos do titular de dados 

• O titular dos dados pessoais pode exercer face ao responsável pelo tratamento e nos 

termos da lei, os seguintes direitos relativamente aos dados pessoais que lhe digam 

respeito: 

direito de acesso 

direito de retificação 

direito ao apagamento  

direito à limitação do tratamento 

direito de se opor ao tratamento,  

direito de retirar o consentimento em qualquer altura,  

direito de portabilidade  

O titular dos dados pessoais tem ainda o direito de apresentar reclamação a uma 

autoridade de controlo. 

CONSENTIMENTO 

 

O titular dos dados presta ao Norteshopping - Centro Comercial, S.A., consentimento para o 

tratamento dos seus dados pessoais com vista à finalidade de lhe ser dado acesso à zona 

exclusiva do parque de estacionamento do Galleria através do reconhecimento automático da 

matrícula do veículo automóvel. 

 

Mais declara ter-lhe sido prestada pela Norteshopping - Centro Comercial, S.A., ao tempo da 

prestação deste consentimento e nos termos que antecedem esta manifestação de vontade, a 

informação prevista no artigo 14.º do Regulamento Geral sobre Proteção de Dados - 

Regulamento (EU) 2016/679 de 27 de abril. 
 

Matosinhos, fevereiro 2022. 


