Política de Privacidade do Website
www.caramigo.co
1. Disposições Gerais
Sharonomy SA (doravante designada por Sharonomy), editor do website www.caramigo.co,
recolhe informações pessoais dos seus membros, através do website.
A recolha e processamento de informações pessoais dos utilizadores e/ou membros do website são
efetuadas sob a responsabilidade da Sharonomy, que é o único controlador. A informação pessoal
é requerida particularmente para: registo de membros, estabelecimento da conexão entre
Proprietários e Potenciais Condutores, assim como para efeitos de seguro e assistência
relacionados com o uso durante a Partilha de Carro. Os utilizadores são informados de que sem o
seu consentimento a Sharonomy não será capaz de os identificar, tendo em conta que é a criação
dos seus perfis que lhes concederá elegibilidade para a adesão.
Além de terceiros abaixo indicados e os próprios Membros, a Sharonomy concorda em não revelar
quaisquer informações a outras partes. A informação será usada pelos departamentos internos da
Sharonomy, para o processamento de reservas e partilhas de carro ou de forma a personalizar e
melhorar a comunicação, incluindo cartas, e-mails e informações, assim como para melhorar o
website de acordo com as preferências dos Membros.
Sharonomy não cede, vende, comercializa ou aluga informações sobre os seus Membros a
terceiros. No caso de a informação pessoal ser usada por terceiros que não os autorizados, abaixo
listados, a Sharonomy informará prontamente os seus Membros de forma a que possam exercer o
seu direito em oporem-se a tal uso.
Sharonomy poderá providenciar estatística consolidada no que respeita: aos seus Membros, à
Partilha de Carro e análise do website a terceiros de confiança. Esta estatística não conterá
informações pessoais. O presente Artigo não deverá, entretanto, ser interpretado como
impedimento à atribuição ou transferência do negócio a terceiros.

2. Direito ao acesso e correção
Nos termos das disposições legais Europeias e nacionais da Diretiva da UE 45/96 do Parlamento
Europeu e do Conselho, de 24 de Outubro de 1995, sobre a proteção dos indivíduos no que diz
respeito ao tratamento de dados pessoais e à livre circulação desses dados, e à lei belga de 8 de
Dezembro de 1992, relativa à proteção da privacidade no que diz respeito do tratamento de dados
pessoais, os Membros podem exercer o seu direito de acesso a seus arquivos e corrigir as
informações que lhes dizem respeito, acedendo a seção "O meu Perfil". Eles podem exercer o seu
direito de apagar os dados relativos ao visitar o site, portanto, acedendo à secção "O meu Perfil" e
selecionar "Apagar o meu perfil", ou enviando um pedido para o seguinte endereço: Sharonomy
SA, Avenue de Tervueren 412, B -1150 Bruxelas (indicando endereço de e-mail, nome, sobrenome,
endereço postal) ou por e-mail para o seguinte endereço privacy@sharonomy.eu. Além disso, de
acordo com as mesmas disposições, o tratamento de dados pessoais recolhidos através do site foi
notificado à Comissão de Privacidade. Sharonomy SA é registada como controlador de tratamento
de dados pessoais (número 1410427257511). Dentro da empresa, a pessoa responsável pelo
tratamento de dados pessoais e para responder a perguntas dos Membros sobre este assunto é
Alex Gaschard, info@sharonomy.eu.
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3. Cookies e sinalizadores web
O site utiliza "cookies". Cookies são pequenos arquivos de texto transferidos para o disco-rígido do
Utilizador. Visam rastrear o uso anterior do website pelo Membro.
Além disso, os cookies são usados pela Sharonomy para personalizar o serviço oferecido aos
Membros. Os Membros têm a possibilidade de configurar seu navegador para rejeitar cookies. Ao
fazer isso, eles optam por não personalizar o serviço oferecido pela Sharonomy.
Algumas páginas do website podem conter imagens electrónicas ou “sinalizadores web" (“web
beacons”), permitindo a contagem do número dos visitantes da página. Estes sinalizadores web
podem ser utilizados por alguns dos parceiros de Sharonomy, por exemplo, para medir e melhorar
a eficiência de determinadas ações. As informações obtidas através destes sinalizadores
simplesmente permitem a compilação de estatísticas relacionadas com a frequentação de
determinadas páginas do site, a fim de melhor servir os Membros.

4. Terceiros autorizados ao acesso à informação pessoal
Os dados pessoais podem ser transferidos para os seguintes terceiros, todos eles partes
interessadas em todas as Partilhas de Carro:






A Assistência: a companhia de assistência em parceria com a Sharonomy para cobrir cada
Partilha de Carro com uma política específica de assistência em viagem. O seu nome,
endereço e número de registo da empresa poderá ser encontrado no Artigo 5.1 dos Termos
e Condições Gerais
A Instituição de Moeda Eletrónica: a instituição de moeda eletrónica em parceria com
Sharonomy para assegurar o pagamento de cada Partilha de Carro. O seu nome, endereço
e número de registo da empresa poderá ser encontrado no Artigo 6 dos Termos e Condições
Gerais
A Seguro: a companhia de seguros em parceria com a Sharonomy para cobrir cada Partilha
de Carro com uma política específica de seguros. O seu nome, endereço e número de
registo da empresa poderá ser encontrado no Artigo 5.2 dos Termos e Condições Gerais

Os terceiros autorizados podem utilizar a informação supracitada somente nas seguintes condições:
1. Moderação e monitorização dos Membros se os terceiros intervêm neste processo como
contratantes externos, tal como definido no Artigo 3.7.2 das Condições Gerais de Uso
2. Para verificar o status de um condutor ou de um Membro, determinar se este último ou os
passageiros ou os veículos podem beneficiar das garantias previstas no Artigo 5 das
Condições Gerais de Uso
3. Para executar o desenvolvimento de negócios, a fim de encorajar alguns Membros para
comprar serviços de assistência ou de seguros
É proibida qualquer outra utilização dos dados da base de dados dos membros do Sharonomy
pelos terceiros autorizados. Todos os dados pessoais relacionados com os Membros da
Sharonomy serão tratados sob estrita confidencialidade por cada terceiro autorizado, com o
compromisso de envidar todos os esforços para garantir a segurança e confidencialidade dos dados
a que tenha acesso, usá-lo exclusivamente dentro dos âmbitos descritos acima e destruir tais dados
o mais tardar um ano após o termo de uma Partilha de Carro contendo os dados de um determinado
membro.
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