
A informação pessoal dos utilizadores/titulares de dados só será cedida a outras 
empresas quando estes tiverem dado consentimento à BP PORTUGAL para tal e 
quando for necessário fazê-lo para fornecer um produto ou serviço ao utilizador, caso 
em que é transferida unicamente a informação necessária para esse efeito. 

O envio de e-mails ou SMS por parte da BP Portugal apenas é ativado após 
consentimento escrito (assinatura legível) dos utilizadores que se disponibilizem a 
partilhar a informação pedida em ações de rua e/ou digitais, e que autorizem que a 
mesma seja incluída na base de dados “Táxis BP”.

A remoção e/ou atualização de contactos pode ser feita via email (através do link 
criado para o efeito nos emails enviados) ou por escrito para a morada ‘BP Portugal | 
Lagoas Park, edifico 3, 2740-244 Porto Salvo’. A atualização da base de dados será 
feita com a maior celeridade possível, até ao máximo de 1 mês após ser feito o pedido 
de remoção e/ou atualização. Após o pedido de remoção ser efetuado, toda a 
informação relativa ao utilizador será retirado da base de dados “Táxis BP”, e o mesmo 
não voltará a ser considerado para campanhas futuras de e-mail e/ou SMS, no âmbito 
desta iniciativa. 

Segurança dos Dados

Os dados registados nos servidores da BP PORTUGAL estão sempre protegidos por 
um login e password para sua segurança. A BP PORTUGAL garante a segurança dos 
dados através de procedimentos físicos, eletrónicos e processuais adequados. Sempre 
que são introduzidos dados confidenciais, a BP PORTUGAL utiliza protocolos 
encriptados (SSL) para aumentar a segurança das transações/encomendas. Sem 
prejuízo desta garantia, a BP PORTUGAL não pode garantir a segurança da informação 
que lhe é transmitida, pelo que o titular dos dados deverá assumir todas as precauções 
para proteger os seus dados pessoais enquanto está a utilizar a Internet, 
nomeadamente mudando frequentemente as passwords e assegurar a utilização de 
um programa de navegação que permita o uso de comunicação SSL.

Para mais informação relativamente à política de privacidade de dados da BP,
clique aqui.

Política de Privacidade 

A BP PORTUGAL respeita a sua privacidade e protege as informações pessoais 
que lhe forem transmitidas. Sempre que for necessária informação pessoal dos 
utilizadores e titulares de dados, para efeitos de disponibilização de serviços, o uso 
dessa informação é descrita abaixo. 

A BP PORTUGAL respeita todas as leis e normas nacionais e internacionais relativas 
à proteção da privacidade das crianças. A BP PORTUGAL não pretende atrair 
visitas de crianças e, por isso, não solicita informação pessoal a crianças nem lhes 
envia por qualquer meio pedidos para informação pessoal. 

Para além destes compromissos de privacidade, a BP PORTUGAL respeita todas 
as normas e regulamentos sobre privacidade vigentes em Portugal.

Alterações de Política de Privacidade

Este documento pode ser modificado a qualquer altura. Se a alteração for substancial 
e tiver implicações na forma como a BP PORTUGAL usa os dados pessoais do seu 
titular, tal será informado de forma que possa ser imediatamente visualizada, através 
de aviso na página de entrada site.

Registo e Utilização de Informação

Informação pessoal é qualquer informação que possa ser usada para identificar a 
pessoa singular ou a empresa, nomeadamente a relativa ao nome, endereço de 
email, endereço postal, título, data de nascimento, género, profissão (no caso de 
pessoas singulares), ou outra. A BP PORTUGAL usa a informação cedida por si 
em ações de rua ou digitais, para satisfazer pedidos de produtos e serviços, 
mantê-los atualizados sobre novos produtos e serviços ou outra informação que a 
BP PORTUGAL entenda ser relevante. 

Como a BP PORTUGAL está dividida em vários sectores de Norte a Sul do País, 
a informação pessoal pode circular por esses sectores. Todos esses sectores 
regem-se por este documento e por acordos de confidencialidade e transferência 
de dados. 

A informação pessoal nunca é utilizada fora da BP PORTUGAL sem a permissão 
dos titulares dos dados. No interior da BP PORTUGAL, os dados são guardados 
em servidores e bases de dados controlados com acesso limitado. 

Política de Privacidade - BP Táxis



A informação pessoal dos utilizadores/titulares de dados só será cedida a outras 
empresas quando estes tiverem dado consentimento à BP PORTUGAL para tal e 
quando for necessário fazê-lo para fornecer um produto ou serviço ao utilizador, caso 
em que é transferida unicamente a informação necessária para esse efeito. 

O envio de e-mails ou SMS por parte da BP Portugal apenas é ativado após 
consentimento escrito (assinatura legível) dos utilizadores que se disponibilizem a 
partilhar a informação pedida em ações de rua e/ou digitais, e que autorizem que a 
mesma seja incluída na base de dados “Táxis BP”.

A remoção e/ou atualização de contactos pode ser feita via email (através do link 
criado para o efeito nos emails enviados) ou por escrito para a morada ‘BP Portugal | 
Lagoas Park, edifico 3, 2740-244 Porto Salvo’. A atualização da base de dados será 
feita com a maior celeridade possível, até ao máximo de 1 mês após ser feito o pedido 
de remoção e/ou atualização. Após o pedido de remoção ser efetuado, toda a 
informação relativa ao utilizador será retirado da base de dados “Táxis BP”, e o mesmo 
não voltará a ser considerado para campanhas futuras de e-mail e/ou SMS, no âmbito 
desta iniciativa. 

Segurança dos Dados

Os dados registados nos servidores da BP PORTUGAL estão sempre protegidos por 
um login e password para sua segurança. A BP PORTUGAL garante a segurança dos 
dados através de procedimentos físicos, eletrónicos e processuais adequados. Sempre 
que são introduzidos dados confidenciais, a BP PORTUGAL utiliza protocolos 
encriptados (SSL) para aumentar a segurança das transações/encomendas. Sem 
prejuízo desta garantia, a BP PORTUGAL não pode garantir a segurança da informação 
que lhe é transmitida, pelo que o titular dos dados deverá assumir todas as precauções 
para proteger os seus dados pessoais enquanto está a utilizar a Internet, 
nomeadamente mudando frequentemente as passwords e assegurar a utilização de 
um programa de navegação que permita o uso de comunicação SSL.

Para mais informação relativamente à política de privacidade de dados da BP,
clique aqui.

Política de Privacidade 

A BP PORTUGAL respeita a sua privacidade e protege as informações pessoais 
que lhe forem transmitidas. Sempre que for necessária informação pessoal dos 
utilizadores e titulares de dados, para efeitos de disponibilização de serviços, o uso 
dessa informação é descrita abaixo. 

A BP PORTUGAL respeita todas as leis e normas nacionais e internacionais relativas 
à proteção da privacidade das crianças. A BP PORTUGAL não pretende atrair 
visitas de crianças e, por isso, não solicita informação pessoal a crianças nem lhes 
envia por qualquer meio pedidos para informação pessoal. 

Para além destes compromissos de privacidade, a BP PORTUGAL respeita todas 
as normas e regulamentos sobre privacidade vigentes em Portugal.

Alterações de Política de Privacidade

Este documento pode ser modificado a qualquer altura. Se a alteração for substancial 
e tiver implicações na forma como a BP PORTUGAL usa os dados pessoais do seu 
titular, tal será informado de forma que possa ser imediatamente visualizada, através 
de aviso na página de entrada site.

Registo e Utilização de Informação

Informação pessoal é qualquer informação que possa ser usada para identificar a 
pessoa singular ou a empresa, nomeadamente a relativa ao nome, endereço de 
email, endereço postal, título, data de nascimento, género, profissão (no caso de 
pessoas singulares), ou outra. A BP PORTUGAL usa a informação cedida por si 
em ações de rua ou digitais, para satisfazer pedidos de produtos e serviços, 
mantê-los atualizados sobre novos produtos e serviços ou outra informação que a 
BP PORTUGAL entenda ser relevante. 

Como a BP PORTUGAL está dividida em vários sectores de Norte a Sul do País, 
a informação pessoal pode circular por esses sectores. Todos esses sectores 
regem-se por este documento e por acordos de confidencialidade e transferência 
de dados. 

A informação pessoal nunca é utilizada fora da BP PORTUGAL sem a permissão 
dos titulares dos dados. No interior da BP PORTUGAL, os dados são guardados 
em servidores e bases de dados controlados com acesso limitado. 

https://www.bp.com/pt_pt/bp-plus/portugal/Poli�tica-de-privacidade-e-cookies.html

