
Política de privacidade do InControl 

Última atualização: 28 de novembro de 2021  

O QUE PODE ESPERAR DA LEITURA DA PRESENTE POLÍTICA DE PRIVACIDADE 

A Jaguar Land Rover é um dos maiores fabricantes mundiais de veículos de gama superior. A inovação e o 

design proporcionam aos nossos clientes experiências para toda a vida, ao prever e exceder as suas 

necessidades e expetativas. A qualidade e a excelência são o que nos distinguem. Cuidar dos nossos clientes 

é para nós primordial.  

Respeitamos a privacidade de cada indivíduo cujas informações processamos. A presente Política de 

privacidade explica como utilizamos os dados pessoais recebidos a partir da sua utilização dos Serviços My 

InControl e da utilização dos nossos veículos (adiante designados "veículos" na presente Política de 

privacidade), produtos e serviços e informa o utilizador acerca dos seus direitos em matéria de proteção de 

dados.  

INFORMAÇÕES SOBRE A PROTEÇÃO DE DADOS 

1. INFORMAÇÕES SOBRE O CONTROLADOR DE DADOS: QUEM SOMOS E COMO CONTACTAR-

NOS 

Quem somos: Na presente Política de privacidade, "Jaguar Land Rover", "JLR", "nós" ou "nosso" refere-

se ao controlador de dados: a Jaguar Land Rover Limited, com sede em Abbey Road, Whitley, Coventry 

CV3 4LF, Inglaterra, registada sob o número 1672070.  

Para obter mais informações sobre o grupo Jaguar Land Rover, recomendamos a consulta da caixa 

"Saber mais" abaixo. 

Detalhes de contacto do centro de assistência ao cliente: para quaisquer questões relacionadas com 

a presente Política de privacidade ou produtos e serviços nela incluídos, os nossos dados de contacto 

estão disponíveis na seguinte página de Internet: https://www.jaguarportugal.pt/ contact-us.html ou 

https://www.landrover.pt/ contact-us.html. 

SABER MAIS... 

… sobre o grupo JAGUAR LAND ROVER... 

 A Jaguar Land Rover faz parte de um grupo de empresas cuja empresa-mãe é a Jaguar Land Rover 

Automotive plc. Para obter mais informações empresariais acerca da Jaguar Land Rover, poderá consultar 

o nosso website em: https://www.jaguarlandrover.com/.  

A Jaguar Land Rover faz parte do grupo Tata. Estão disponíveis mais informações sobre o grupo Tata e as 

empresas Tata em: http://www.tata.com/aboutus/sub_index/Leadership-with-trust e 

http://www.tata.com/company/index/Tata-companies  

 

2. ÂMBITO DE APLICAÇÃO DA PRESENTE POLÍTICA DE PRIVACIDADE 

• A presente Política de privacidade é aplicável à utilização: 

https://www.jaguarportugal.pt/contact-us.html
https://www.landrover.pt/contact-us.html
https://www.jaguarlandrover.com/
http://www.tata.com/aboutus/sub_index/Leadership-with-trust
http://www.tata.com/company/index/Tata-companies
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o Da "Aplicação InControl Remote" para smartphone ("Aplicação") que o Cliente transferiu 

da Loja online para o seu smartphone ou dispositivo móvel (coletivamente designados por 

"Dispositivo") que lhe permite utilizar as funcionalidades "Remote Essentials" e, consoante o 

tipo de subscrição, as funcionalidades "Remote/Remote Premium"; 

o Da "Aplicação Remote Park Assist" para smartphone que o Cliente transferiu da Loja online 

e que lhe permite utilizar as funcionalidades de "Assistência ao estacionamento à distância".  

o Do website My InControl, a partir do qual o utilizador poderá aceder à sua conta de Serviços 

InControl e a determinados Serviços InControl; 

o De qualquer um dos seguintes serviços "InControl" (de acordo com o modelo do veículo e com 

o tipo de subscrição): (i) os serviços prestados através da Aplicação InControl Remote, da 

Aplicação Remote Park Assist e do website My InControl; (ii) os serviços "Chamada de 

emergência SOS"; (iii) os serviços "Assistência rodoviária otimizada"; (iv) os serviços "InControl 

Secure Tracker/Secure Tracker Pro"; e (v) quaisquer aplicações e serviços associados ou 

InControl disponíveis ("Serviços InControl"); 

o Do sistema de informação e entretenimento, incluindo as funcionalidades do InControl Touch 

Pro e Pivi Pro; (A utilização da palavra "Funcionalidades" na presente Política de privacidade 

é aplicável a veículos equipados com InControl Touch Pro ou Pivi Pro e abrange as 

funcionalidades de informação e entretenimento, dos serviços conectados e de atualização do 

software e os serviços "Live" (incluindo todo o software, imagens, texto, dados e outro conteúdo 

que faça parte ou esteja relacionado com essas funcionalidades); e  

o De outros sistemas e serviços do veículo conectados. 

Tenha em atenção que os seguintes websites têm termos e políticas de privacidade independentes e, 

atualmente, não são abrangidos por esta Política de privacidade. A política de privacidade do website 

da Jaguar Land Rover pode ser encontrada aqui: 
https://www.jaguarportugal.pt/privacy-policy/index.html 

https://www.landrover.pt/privacy-policy/index.html 

 

Salienta-se que a presente Política de privacidade não se aplica a websites de terceiros eventualmente 

acedidos pelo utilizador, relacionados com a sua utilização dos Serviços InControl ou outros, nem a 

serviços ou funcionalidades subscritos pelo utilizador para receber diretamente de terceiros - nestas 

situações, consulte as políticas de privacidade desses terceiros. 

A presente Política de privacidade estabelece os princípios com base nos quais a JLR processa os 

dados, incluindo quaisquer dados pessoais que recolhe do utilizador ou por este fornecidos à JLR na 

sequência da sua utilização do website My InControl ou dos veículos, produtos e serviços da JLR 

descritos nesta Secção 2. O utilizador deverá ler a presente política atentamente, a fim de compreender 

as práticas da JLR referentes à recolha de dados, aos seus dados pessoais e à forma como estes são 

tratados.  

Alertamos que é da responsabilidade do utilizador avisar todos os passageiros e pessoas que autorize 

a usar o seu veículo, o sistema de informação e entretenimento e/ou os Serviços InControl acerca das 

https://www.jaguarportugal.pt/privacy-policy/index.html
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práticas de privacidade descritas na presente Política de privacidade (incluindo as formas pelas quais 

a JLR pode recolher e usar dados do veículo e/ou referentes aos utilizadores do mesmo).  

3. TIPOS DE INFORMAÇÕES RECOLHIDAS PELA JLR 

A JLR poderá recolher e processar os seguintes tipos de dados sobre o utilizador e/ou sobre o(s) seu(s) 

veículo(s): 

• Informações disponibilizadas: informações fornecidas pelo Cliente ao preencher formulários online 

durante a configuração da conta de Serviços InControl ou durante a sua utilização do website My 

InControl e dos Serviços InControl, ou através da utilização do sistema de informação e 

entretenimento do veículo e das respetivas Funcionalidades, ou através da utilização dos sistemas e 

serviços de conetividade do veículo (incluindo, sem cariz limitativo, a utilização de quaisquer serviços 

ativados por voz), ou informações eventualmente fornecidas de outra forma pelo Cliente diretamente 

à JLR (por exemplo, nas comunicações com a JLR através de telefone, e-mail ou um dos formulários 

do website My InControl), ou que o concessionário autorizado (ao qual o Cliente comprou ou com 

quem tem o contrato de aluguer do veículo) fornece em seu nome ao configurar a sua conta de 

Serviços InControl, ou de outro modo relacionadas com ou no seguimento de qualquer outra 

comunicação com o Cliente. Estas informações variam consoante a natureza das ações do Cliente, 

mas podem incluir o nome, morada, número de telefone (incluindo número de smartphone), endereço 

de e-mail, idioma preferencial, palavra-passe e códigos de acesso da conta de Serviços InControl do 

Cliente, as opções e preferências de informação e entretenimento do veículo (incluindo, sem cariz 

limitativo, listas de contactos, localização geográfica e/ou informações de destino que escolher 

sincronizar, carregar ou solicitar, sendo verificadas em seu nome [por exemplo "encontrar o posto de 

combustível mais próximo"]) e informações sobre o(s) seu(s) concessionário(s) autorizado(s) 

preferencial(ais). 

• Informações adicionais: 

o Caso o utilizador contacte a JLR, esta poderá guardar um registo dessa correspondência; e 

o Detalhes das operações que o utilizador realize através do website My InControl. 

• Informações do Dispositivo (incluindo a localização): a JLR pode recolher informações sobre o 

Dispositivo ou qualquer computador eventualmente utilizado pelo Cliente para aceder aos respetivos 

websites, ou transferir uma cópia da Aplicação InControl Remote ou da Aplicação Remote Park Assist 

para o Dispositivo smartphone do Cliente, incluindo o sistema operativo, a marca, o modelo e a 

versão, o número de identificação exclusivo de instalação da Aplicação InControl Remote e/ou da 

Aplicação Remote Park Assist, as definições regionais e o indicativo do país do Dispositivo. A 

Aplicação InControl Remote poderá também recolher informações sobre a localização do Dispositivo 

do Cliente, para além de tokens e do nome de utilizador para identificação, mas estas informações 

não serão transmitidas à JLR. A autorização dada pelo Cliente para transferir a Aplicação InControl 

Remote inclui a autorização de utilização do GPS ou de dados de localização para serviços da 

aplicação, incluindo informações cartográficas. O Cliente pode restringir o acesso ou a recolha de 

informação sobre a localização do seu Dispositivo mediante a desativação das funcionalidades de 

localização do Dispositivo ou a não utilização das funcionalidades do Dispositivo que exijam 
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informações de localização.  Salienta-se que tal poderá ter impacto nos serviços disponibilizados ao 

Cliente. As nossas Aplicações poderão oferecer a opção de permitir a utilização da impressão digital 

no Dispositivo ou da tecnologia de leitura de retina para validar a identidade do Cliente na Aplicação. 

Nesses casos, não procederemos à recolha de informações sobre a sua impressão digital ou leitura 

de retina. Apenas receberemos a confirmação do seu Dispositivo de que a verificação de validação 

foi bem-sucedida. Abaixo, encontram-se mais informações acerca dos dados do Dispositivo, recolha 

automática de dados e cookies na nossa Política de cookies. 

• Informações de identificação do veículo: Informações sobre o(s) veículo(s) registado(s) pelo 

utilizador nos Serviços InControl ou outro veículo identificado de outra forma junto da JLR (por 

exemplo, através de um concessionário) como associado ao utilizador, incluindo o número de 

identificação do veículo (VIN), fabricante, modelo, ano do modelo, funcionalidades, matrícula, data 

de compra ou de aluguer e o concessionário autorizado ao qual o utilizador o comprou ou com o qual 

celebrou um contrato de aluguer do veículo.  

• Informações de localização: De forma a fornecer ao Cliente os Serviços InControl, a JLR e os seus 

prestadores de serviços necessitam de utilizar os dados de localização enviados a partir do seu 

veículo, incluindo as informações referentes à última localização de estacionamento. A JLR irá 

igualmente recolher e processar, a qualquer momento, outras informações de localização sobre o 

veículo no âmbito da função "seguimento da viagem" ("Viagens") dos Serviços InControl. As 

informações recolhidas e processadas pela JLR no âmbito desta função encontram-se definidas na 

secção "Informações sobre a viagem" abaixo. A última localização de estacionamento do veículo será 

sempre monitorizada e não pode ser desligada enquanto receber Serviços InControl. Sujeitas a estes, 

pode desativar as Viagens a qualquer momento através do website My InControl e da Aplicação 

InControl Remote. Se, no entanto, as funções "Chamada de emergência SOS", "Assistência 

Otimizada" ou "InControl Secure Tracker/Secure Tracker Pro" estiverem ativadas, os dados de 

localização em tempo real referentes ao veículo serão ativados automaticamente após a ocorrência 

de um evento de ativação relevante, como quando o seu veículo é rebocado com a ignição desligada, 

deslocado de forma que ativa o "InControl Secure Tracker/Secure Tracker Pro" ou quando ocorra a 

ativação dos airbags do seu veículo, respetivamente. Após a ativação, os dados de localização em 

tempo real serão enviados para o prestador de serviços e/ou para os serviços de emergência 

relevantes (conforme adequado), mesmo que tenha desativado a função Viagens. Para obter 

informações completas sobre os eventos de ativação relevantes, consulte o manual do veículo. 

Também são necessárias informações de localização (distintas da funcionalidade "Informações sobre 

a viagem") para a utilização de determinados Serviços InControl e da funcionalidade de assistência, 

incluindo: localizar o veículo num mapa e obter direções para regressar a pé até ao local do veículo, 

e encontrar o veículo num parque de estacionamento lotado com a funcionalidade de "Bip e Flash". 

Mesmo que o utilizador não tenha ativado a conta de Serviços InControl, o veículo pode efetuar 

automaticamente uma chamada para os serviços de emergência através da função limitada de 

chamada de emergência ou o utilizador pode efetuar manualmente uma chamada de voz para 

os serviços de emergência através da função limitada de chamada de emergência. A 

ocorrência de uma chamada desta natureza poderá transmitir informações, incluindo a 

localização do veículo, a hora e um identificador do veículo, para a JLR e/ou para os nossos 

prestadores de serviços de emergência, conforme descrito no manual do veículo, o qual pode 



 

 

INCONTROL    4 

ser consultado em: https://www.ownerinfo.jaguar.com e 

https://www.ownerinfo.landrover.com.  

• Informações sobre a viagem: Informações sobre a viagem do utilizador enviadas a partir do 

respetivo veículo, incluindo a distância da viagem, localização em tempo real, duração da viagem, 

velocidade média e dados acerca da eficiência da viagem. Como já referido, pode desativar a função 

Viagens através do website My InControl e da Aplicação InControl Remote. Tal impedirá o envio das 

informações acima referidas a partir do veículo (à exceção da última localização de estacionamento). 

Como anteriormente mencionado, se, no entanto, as funções "Chamada de emergência SOS", 

"Assistência rodoviária otimizada" ou "InControl Secure Tracker/Secure Tracker Pro" estiverem 

ativadas, os dados de localização do veículo serão enviados para o prestador de serviços e/ou para 

os serviços de emergência em questão (conforme adequado), mesmo que tenha desativado a função 

Viagens.  

• Informações de registo de dados de voz: os dados de voz e os dados enviados que são partilhados 

com os nossos prestadores de serviços de voz para permitir que os seus comandos de voz sejam 

respondidos podem incluir o seguinte: ficheiros de áudio, transcrições associadas e ficheiros de 

registo. 

• Informações de funcionamento do veículo: estas incluem dados técnicos relacionados com o 

veículo enquanto produto, incluindo dados relativos aos componentes do veículo (por exemplo, 

número de série, versão de software); qualidade e manutenção do veículo (por exemplo, códigos de 

avaria); informações sobre o envolvimento do veículo num acidente, como o facto de os airbags terem 

sido acionados ou os sensores ativados; e informações sobre o funcionamento do veículo durante a 

sua utilização quotidiana, incluindo, sem cariz limitativo, a quantidade de combustível, a distância até 

o depósito ficar vazio, o valor do conta-quilómetros, a distância a percorrer até ser necessário 

proceder ao serviço de revisão, o nível do líquido de arrefecimento, o nível do fluido do lava-vidros, o 

nível do fluido de travões, o desgaste das pastilhas dos travões, a pressão dos pneus, falhas do 

sensor de pressão dos pneus, avarias do motor, o nível do óleo, o estado das portas e dos vidros, se 

os cintos de segurança estão ou não apertados, bem como informações dos sensores, por exemplo, 

no automóvel, no volante ou informações da câmara, incluindo a abertura do habitáculo, a abertura 

da bagageira, a abertura do capô, informações sobre a bateria, incluindo a tensão, informações sobre 

as emissões e se o alarme está ativado ou a tocar.  

• Informações de registo: Para efeitos da presente Política de privacidade, entende-se por 

"Informações de registo" os ficheiros de registo que enumeram ações ou pedidos efetuados aos 

sistemas da JLR referentes à utilização, pelo Cliente, da unidade de informação e entretenimento e 

das respetivas Funcionalidades, dos Serviços InControl e de quaisquer serviços ativados por voz 

aplicáveis no veículo. A JLR recolherá e guardará automaticamente informações relacionadas com a 

"Chamada de emergência SOS" e chamadas de "Assistência rodoviária otimizada" efetuadas a partir 

do veículo (incluindo a data, tempo de duração, conteúdo da chamada e quantidade de chamadas 

efetuadas) ("Informações de registo de chamadas"), cuja utilização dada a estes dados se encontra 

abaixo detalhada. Durante o acesso ao website My InControl, a utilização do sistema de informação 

e entretenimento ou das Funcionalidades, a ligação de um cartão SIM ou o emparelhamento de um 

dispositivo, a JLR poderá recolher e armazenar automaticamente determinadas informações nos 

registos do servidor, incluindo, sem cariz limitativo, endereços de protocolo de Internet (IP), prestador 

https://www.ownerinfo.jaguar.com/
https://www.ownerinfo.landrover.com/
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de serviços de Internet (ISP), dados de sequência de cliques, tipo de navegador e idioma, páginas 

visualizadas e de saída, e data ou hora de registo ("Informações de registo do website"). A JLR 

poderá também recolher e armazenar informações relacionadas com a sua utilização dos serviços 

da Aplicação InControl Remote e as mensagens de estado do veículo enviadas pelo seu veículo para 

a Aplicação InControl Remote ("Informações de registo da aplicação") e a partir da sua utilização 

do sistema de informação e entretenimento do veículo, cartão SIM ligado ou dispositivo emparelhado 

("Informações do dispositivo").   

• Autenticação de segurança: dados de identificação do Veículo e tokens de autenticação. 

• Informações sobre Funcionalidades: informações específicas das funcionalidades, tais como 

favoritos, notas, suportes e informações que o Cliente opte por enviar às Funcionalidades que utiliza; 

informações referentes à utilização de feeds de conteúdo; definições do utilizador, como a ativação 

da função "memorizar-me"; dados de autenticação de segurança; informações de localização, como 

fuso horário, idioma e país; fabricante e marca do veículo e informações de registo relevantes. 

• Funções "Memorizar-me" e "Memorizar PIN": o veículo pode dispor de uma função "Memorizar-

me" ou "Memorizar PIN" para determinadas funcionalidades do Pacote InControl. Esta função, se o 

utilizador optar por ativá-la, permite que o mesmo permaneça com a sessão automaticamente iniciada 

no veículo para um acesso mais cómodo às funcionalidades. Salienta-se que, enquanto esta função 

estiver ativa, qualquer pessoa que utilize o veículo poderá ter acesso a quaisquer definições, 

Funcionalidades e dados pessoais guardados no veículo, e utilizar os Serviços InControl no veículo 

como se fosse o Cliente. Se não pretender que outros utilizadores tenham acesso, é da 

responsabilidade do utilizador assegurar que desativa a função "Memorizar-me" ou "Memorizar PIN" 

e que termina sessão nas funcionalidades relevantes. 

• Dados de marketing: a JLR poderá receber diretamente do Cliente, ou de concessionários ou 

parceiros terceiros, dados de contacto, preferências de marketing ou outro tipo de informações do 

Cliente, mediante comunicação adequada para o efeito e em conformidade com a legislação aplicável 

em matéria de proteção de dados. O utilizador tem o direito de solicitar à JLR a não utilização dos 

seus dados pessoais para fins de marketing. O utilizador deverá consultar os seus direitos em matéria 

de proteção de dados na secção 9 abaixo (Direitos do utilizador em matéria de proteção de dados) 

para obter mais informações sobre os mesmos. 

• Fontes públicas de dados: a JLR poderá utilizar fontes públicas de dados para, por exemplo, facilitar 

funcionalidades ou serviços (por exemplo, facilitar controlos de autenticação ou de fraude), e/ou para 

manter a precisão dos dados que detém. Por exemplo, a JLR pode, ocasionalmente, efetuar controlos 

com o Instituto da Mobilidade e dos Transportes (IMT) a fim de verificar que as informações detidas 

acerca do proprietário do veículo se mantêm atualizadas. 

• Dados de terceiros: a JLR poderá enviar dados a terceiros e receber dados de terceiros para 

fornecer os serviços solicitados e da forma indicada na Secção 5 abaixo. 

• Funcionalidades do sistema de informação e entretenimento e atualizações de software: a JLR 

poderá utilizar os dados que detém (como, por exemplo, o número de identificação do veículo [VIN]) 

para registar opções de preferências, para facilitar o fornecimento de atualizações de software e para 
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dar resposta a questões e quaisquer requisitos empresariais relacionados com o fornecimento de 

atualizações de software.   

• Dados da Aplicação Remote Park Assist: a Aplicação Remote Park Assist depende de uma ligação 

Wi-Fi entre o seu Dispositivo e o veículo. Ao controlar o seu veículo, os sinais são processados 

apenas no hardware do veículo e não são enviados para os nossos servidores externos.  Solicitamos 

as credenciais de início de sessão e o PIN da sua conta InControl ao iniciar sessão na Aplicação 

Remote Park Assist Isto permite-nos verificar se tem uma conta InControl válida e, assim que o seu 

veículo é emparelhado com êxito com o seu Dispositivo, apresentar determinadas informações sobre 

o seu veículo na Aplicação Remote Park Assist   

Salienta-se que a JLR poderá associar as Informações disponibilizadas a outras informações acima 

descritas e, nesse caso, processará as informações combinadas como dados pessoais nos termos da 

presente Política de privacidade enquanto permanecerem combinadas. 

4. MODO DE UTILIZAÇÃO DOS DADOS DO VEÍCULO E DOS DADOS PESSOAIS DO UTILIZADOR.  

 

A JLR utiliza os dados do veículo e dados pessoais para gerir e cumprir os requisitos do serviço de 

revisão e os pedidos de informações, para compreender o serviço, a utilização do veículo e da Aplicação, 

para fins de pesquisa interna e de desenvolvimento, bem como para tornar os nossos produtos e serviços 

tão eficazes quanto possível. Para obter mais informações sobre o processamento efetuado pela JLR e 

os fundamentos jurídicos pertinentes, consulte a caixa "Saber mais" abaixo. 

SABER MAIS... 

As principais utilizações dos dados pessoais do utilizador e os respetivos fundamentos jurídicos em que a 

JLR se baseia são os seguintes:  

Atividades que podem exigir a recolha ou o 

tratamento de informações pessoais: 

Tipos de informações que 

tratamos: 

Fundamentos 

jurídicos  

aplicáveis: 

o Requisitos legais/obrigatórios da indústria, tais 

como: 

▪ Serviços de emergência (eCall) onde 

legalmente exigido. 

▪ Manutenção de funcionalidades e serviços de 

cibersegurança e segurança (incluindo através 

do lançamento de atualizações da 

transferência de software sem fios). 

▪ Comunicação ou partilha de dados com 

origem no veículo com as autoridades 

aplicáveis, conforme exigido por lei.  

o Comunicação de avisos de segurança urgentes 

ou de recolha de produtos 

o Gestão de requisitos legais e regulamentares 

ou reclamações legais, incluindo para fins 

como: 

▪ Cumprir as nossas obrigações legais ou 

defender os nossos direitos legais.  

▪ Para prevenir/detetar o crime (incluindo, 

quando necessário, auxiliar a Autoridade 

Tributária e Aduaneira, autoridades 

▪ Informações enviadas 

▪ Informações de 

identificação do veículo 

▪ Informações de 

localização 

▪ Informações sobre o 

percurso 

▪ Informações de 

funcionamento do 

veículo 

▪ Informações de registo,  

▪ Dados de fontes 

públicas 

▪ Dados de terceiros. 

▪ Informações do 

Dispositivo  

Obrigação 

legal 
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responsáveis pela aplicação da lei, tais como a 

polícia, o IMT ou qualquer outra autoridade 

pública ou organismo de investigação criminal, 

ou para a salvaguarda da segurança nacional). 

o Configuração e funcionamento das 

funcionalidades e serviços do veículo 

(incluindo através de fornecedores de 

funcionalidades terceiros): 

Tenha em atenção, em particular, que: 
▪ As informações de localização serão tratadas 

conforme necessário para o fornecimento de 

funcionalidades e serviços baseados na 

localização que tenha subscrito ou solicitado.  

▪ As informações de registo de dados de voz 

serão tratadas e partilhadas com fornecedores 

de serviços relevantes estritamente para fins 

de funcionamento das funcionalidades e 

serviços ativados por voz.  

o Manutenção de funcionalidades e serviços 

(incluindo através do lançamento de atualizações 

da transferência de software sem fios): 

▪ Identificação de modos de falha, correções de 

erros e problemas de diagnóstico e 

prognóstico. 

▪ Resolução de problemas, dúvidas e 

reclamações (incluindo a gestão de problemas 

relacionados com a garantia). 

o Segurança da rede e das informações: 

▪ Para manter a segurança da rede e das 

informações da plataforma e, em termos mais 

gerais, para proteger os dados do utilizador 

contra perdas ou danos, roubo ou acesso não 

autorizado.  

▪ Os dados de autenticação são utilizados para 

iniciar sessão nas contas JLR e por motivos de 

segurança aquando da utilização das 

Funcionalidades e com o objetivo de evitar o 

acesso não autorizado. Estas informações são 

comunicadas automaticamente entre os 

fornecedores de autenticação de segurança da 

JLR e os serviços de alojamento, a fim de 

verificar a identidade e impedir a utilização não 

autorizada dos serviços da JLR, incluindo os 

Serviços InControl. 

o Comunicações relacionadas com o contrato e 

subscrição de serviços 

o Manutenção de registos e administração geral 

de contratos/serviços 

▪ Informações enviadas 

▪ Informações de 

identificação do veículo  

▪ Informações de 

localização 

▪ Informações sobre o 

percurso  

▪ Informações de registo 

de dados de voz 

▪ Informações de 

funcionamento do 

veículo  

▪ Informações de registo,  

▪ Informações sobre 

funcionalidades 

▪ Dados de fontes 

públicas  

▪ Dados de terceiros 

▪ Informações de 

segurança e 

autenticação 

▪ Funções "Memorizar-

me" e "Memorizar PIN" 

 

Contrato 

o Responder a questões dos clientes e resolver 

problemas (pré- ou pós-contratuais)   

▪ Para operações internas e finalidades 

administrativas (por exemplo, incluirá a 

resolução de problemas, testes, apoio aos 

nossos requisitos de auditoria, investigação de 

potenciais utilizações indevidas e resposta a 

quaisquer dúvidas que o Cliente possa 

colocar) e apoio às suas dúvidas. 

▪ A JLR poderá gravar chamadas para fins de 
formação e controlo de qualidade, bem como 
para ajudar a resolver litígios. 

▪ Informações enviadas  

▪ Informações de 

identificação do veículo 

▪ Dados de marketing, 

▪ Informações de 

localização e 

informações de 

percursos (exceto 

quando o 

consentimento é 

exigido por lei) 

Interesse comercial  
legítimo 



 

 

INCONTROL    8 

o Comunicação relacionada com 

produtos/funcionalidades do cliente (quando 

não são de natureza promocional ou de 

marketing, por exemplo, fornecer atualizações 

relativamente a funcionalidades ou serviços 

contratados) 

o Notificação do estado do veículo (VHN): 

▪ Comunicar com o Cliente sobre o estado de 

avisos específicos no seu veículo. 

o Comunicações promocionais e de marketing 

(quando não exijam consentimento), tais como: 

▪ Comunicações postais, telefónicas, de 

marketing ou promocionais; 

▪ Marketing digital ou de redes sociais, quando 

não seja individualmente segmentado; 

▪ Ofertas de renovação de contratos de serviços 

e subscrições relativas aos serviços 

existentes; 

▪ Comunicações de marketing e promocionais 

relacionadas com produtos e serviços 

semelhantes, 

exceto nos casos em que tenha optado por não 
receber tais comunicações.  

o Investigação e desenvolvimento, agregação de 

dados e análise de dados: 

Para efeitos de: 

▪ o desenvolvimento e a melhoria de produtos;  

▪ identificação de modos de avaria, correções 

de erros necessárias, problemas de 

diagnóstico e prognóstico; e 

▪ avaliação da utilização de funcionalidades, 

tendências e preferências.  

Isto inclui o processo de anonimização de dados 
para fins de investigação/análise/estatística 
adicionais (incluindo, sem limitação, para fins de 
segurança da rede e das informações).  

o Melhoria da experiência no website, com a 

informação e entretenimento e da experiência 

geral do Cliente: 

▪ Para melhorar e simplificar a sua experiência 

em websites, experiências no veículo e 

funcionalidades na aplicação da Jaguar Land 

Rover (por exemplo, para detetar o tamanho 

do ecrã adequado ao dispositivo no qual está 

a aceder ao serviço) e para suportar a 

utilização de áreas personalizadas do website 

(incluindo o processamento do seu acesso e 

utilização do Portal do cliente e dos seus 

percursos com autenticação de início de 

sessão único).  

▪ Pré-preenchimento dos campos de dados do 

website para melhorar e otimizar a experiência 

online do Cliente.  

o Verificação de alterações à propriedade do 

veículo do Cliente e suporte para dissociar a 

sua conta InControl  

o Manutenção de registos e administração geral: 

▪ Dados de 

funcionamento do 

veículo 

▪ Informações do 

dispositivo 

▪ Dados de terceiros 

▪ Informações de registo 

▪ Informações de registo 

de chamadas 

▪ Informações de registo 

da aplicação 

▪ Dados de segurança e 

autenticação 
▪ Dados de fontes 

públicas 
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▪ Para manter os nossos registos, administrar e 

manter os nossos serviços, aplicações, 

websites e funcionalidades no veículo. 

▪ Para suportar as consultas do Cliente e outras 

operações internas e finalidades 

administrativas (que podem incluir, por 

exemplo, resolução de problemas, testes, 

apoio aos nossos requisitos de auditoria e 

resposta a quaisquer consultas que possa 

efetuar, incluindo quaisquer direitos em 

matéria de proteção de dados que invoque). 

 

A JLR poderá gravar chamadas para fins de 

formação e controlo de qualidade, bem como para 

ajudar a resolver litígios. 

o Aquisições e alienações empresariais 

o Agregação de dados, análise e criação de 

perfis: 

Conforme indicado acima, utilizaremos a definição 
de perfis e realizaremos atividades de pesquisa e 
análise para informar acerca das nossas 
estratégias de marketing a fim de conhecer melhor 
os nossos clientes e visitantes, bem como para 
facilitar a publicidade do website e melhorar ainda 
mais as informações do mesmo, bem como as 
funcionalidades e os serviços prestados. Quando 
utilizarmos o resultado dessas atividades para fins 
de criação de perfis e marketing personalizado, 
conforme descrito abaixo, iremos solicitar o 
consentimento do Cliente.  

o Comunicações promocionais e de marketing: 

▪ Poderemos enviar-lhe comunicações de 

marketing, incluindo por meios eletrónicos (por 

exemplo, e-mail, mensagem de texto, redes 

digitais ou sociais, etc.), relacionadas com 

produtos ou serviços que possam ser do seu 

interesse. 

▪ Também poderemos partilhar os seus dados 

com a rede de terceiros independentes, para o 

envio de comunicações de marketing, 

incluindo por vias eletrónicas. 

▪ Poderemos utilizar cookies para fins de 

marketing personalizado (consulte a nossa 

Política de cookies).  

o Utilização de informações de localização para 

investigação e desenvolvimento, agregação de 

dados e dados (quando o consentimento é exigido 

por lei para a utilização de dados de 

geolocalização não agregados/específicos) 

o Atualizações da transferência de software sem 

fios: 

▪ Para implementar atualizações da 

transferência sem fios no seu veículo quando 

essas atualizações não estão relacionadas 

com um serviço que tenha subscrito ou que, 

de outra forma, necessitem de consentimento 

prévio do utilizador para a respetiva 

implementação. 

Nota: quando recolhemos os seus dados pessoais com 

consentimento para qualquer um dos fins acima 

▪ Informações enviadas 

▪ Informações de 

identificação do veículo  

▪ Dados de 

funcionamento do 

veículo 

▪ Informações de 

localização 

▪ Informações sobre o 

percurso  

▪ Informações de 

funcionamento do 

veículo 

▪ Dados de terceiros 

▪ Dados de marketing 

 

Consentimento  
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mencionados, o Cliente pode retirar o seu consentimento 

para que utilizemos as suas informações a qualquer 

momento. Para obter mais informações, consulte Retirar 

o seu consentimento na Secção 9 abaixo. O seu direito 

de retirar o consentimento não afeta a legalidade do 

tratamento baseado nesse consentimento anterior à 

respetiva remoção. 

 

 

5. COM QUEM SÃO PARTILHADOS OS DADOS PESSOAIS 

 

A JLR poderá partilhar dados pessoais do utilizador com [e poderá receber informações do utilizador e 

do(s) respetivo(s) veículo(s) de]:  

• Terceiros que necessitem de processá-los, incluindo fornecedores (ver mais informações abaixo), 

aplicações de terceiros, fornecedores de Funcionalidades de navegação e outras, e prestadores de 

serviços para serviços relacionados com o veículo e com subscrições (incluindo, sem cariz limitativo, 

Funcionalidades e serviços de assistente de voz, finanças, seguros, garantia, leasing/aluguer) e 

prestadores de Serviços InControl, para que a JLR possa monitorizar a utilização e o desempenho 

de, bem como fornecer ao Cliente, os produtos e serviços aos quais tenha direito, nos quais se tenha 

inscrito ou que tenha solicitado, ou que sejam adequados ao seu veículo, por exemplo, Serviços 

InControl, Funcionalidades ou serviços disponíveis no veículo e Atualizações de software. 

• Para ativar serviços e Funcionalidades de terceiros, o Cliente poderá ter de associar a respetiva conta 

InControl à conta de terceiros aplicável. Se o utilizador optar por associar as contas, a JLR poderá 

partilhar determinadas informações disponibilizadas, informações de identificação do veículo, 

informações de localização, informações sobre a viagem, informações de funcionamento do veículo, 

informações de registo e/ou informações de Funcionalidades de que o outro prestador de serviços 

necessite para fornecer o serviço ou a Funcionalidade que escolheu ativar. Consulte a política de 

privacidade de terceiros relevante para obter informações sobre como os serviços destes processam 

dados pessoais. 

• Para prestar ao utilizador os Serviços InControl: Ao prestador de serviços do sistema de telemática, 

aos serviços de emergência, ao prestador de serviços de assistência rodoviária, ao prestador de 

serviços de localização de veículo roubado, às autoridades locais, aos prestadores de serviços de 

alojamento, ao(s) operador(es) de rede móvel dos Serviços InControl, ao(s) prestador(es) de serviços 

de análise anonimizada e ao(s) prestador(es) de serviços de marketing. 

• Para processar as renovações da subscrição dos Serviços InControl e de outras subscrições do 

utilizador, é também necessário divulgar informações relacionadas com a respetiva subscrição de 

Serviços InControl ao prestador de serviços eCommerce da JLR. Estas informações incluem a 

identificação do veículo e informações pessoais, tais como o nome, morada, número de telefone e 

endereço de e-mail. A JLR recorre a terceiros para facilitar as suas funções administrativas a fim de 

poder efetuar o processamento e ativar ordens de assistência de subscrição. A JLR limitará os dados 

partilhados ao necessário para a prestação do serviço.  
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•  À nossa rede de concessionários, reparadores autorizados e, se for caso disso, rede de importadores 

(conjuntamente designados por "Rede de concessionários"), para responderem a pedidos e 

efetuarem comunicações sobre bens, serviços, etc., e para fins de avaliação e formação, para poder 

melhorar a qualidade dos serviços obtidos pelo Cliente ao interagir com a Rede de concessionários. 

• As empresas do grupo Jaguar Land Rover, em conformidade com a utilização de dados prevista na 

presente Política de privacidade. 

• Terceiros, caso a JLR venda ou adquira qualquer empresa ou ativo. 

• Caso a JLR esteja obrigada a divulgar ou partilhar os dados pessoais do Cliente em cumprimento de 

uma obrigação ou pedido legal ou regulamentar, ou na medida em que a divulgação seja permitida 

por lei ou por uma exceção legal, (incluindo, sem caráter limitativo, a divulgação para efeitos de ações 

judiciais, obtenção de aconselhamento jurídico ou estabelecimento, exercício ou defesa de direitos 

legais, a prevenção ou deteção de crime, a detenção ou acusação de infratores, ou a salvaguarda da 

segurança nacional); ou a fim de fazer cumprir os termos do contrato da JLR, investigar violações 

alegadas ou efetivas ou proteger os direitos, a propriedade ou a segurança da Jaguar Land Rover ou 

dos seus clientes. 

• Se o veículo for detido, tomado de aluguer ou gerido por uma empresa ou outra entidade, a JLR 

divulgará informações de identificação do veículo à entidade terceira para que esta possa gerir, 

renovar e cancelar as subscrições do Pacote InControl dos veículos pertencentes à sua frota. 

A JLR tem salvaguardas implementadas com os prestadores de serviços para assegurar que os dados do 

utilizador são conservados em segurança e utilizados em conformidade com as finalidades enunciadas na 

presente Política de privacidade. SABER MAIS... 

… sobre a rede da JLR de terceiros independentes... 

A JLR trabalha com vários terceiros independentes para a prestação de serviços, como a rede de 

concessionários, prestadores de produtos de crédito e prestadores de contratos de aluguer.  Os dados 

pessoais poderão ser enviados diretamente a estas entidades pelo utilizador (por exemplo, se este os 

contactar por telefone ou por e-mail ou através das respetivas páginas de website), ou a JLR poderá partilhar 

dados pessoais com os mesmos quando necessário para apoio à satisfação de dúvidas ou outros requisitos 

de serviço do utilizador. 

Durante a utilização de websites da Jaguar Land Rover para encontrar ou entrar em contacto com a rede de 

concessionários, um prestador de crédito ou um prestador de contratos de aluguer, tratam-se de (salvo 

indicação em contrário) empresas independentes e não de empresas do grupo Jaguar Land Rover. Qualquer 

contacto estabelecido pelo utilizador com estes terceiros (por exemplo, uma chamada ou o envio de um e-

mail) e quaisquer dados que lhes forneça ao utilizar os respetivos websites, serão por estes controlados, e 

não pela JLR. A JLR recomenda que, em caso de dúvidas acerca da utilização por um terceiro (como por 

exemplo, um concessionário, importador, prestador de crédito, prestador de contratos de aluguer ou 

reparador) dos seus dados pessoais, contacte diretamente as entidades em causa. 

Para obter informações sobre os terceiros independentes com os quais a JLR trabalha:   
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Relativamente à Jaguar: 

• Regra geral, a rede de concessionários da JLR pode ser identificada a partir da funcionalidade 

"Localizar um concessionário" do website. Os concessionários podem ser procurados por nome, 

localização ou código postal. Está disponível para consulta uma lista completa de todos os 

concessionários autorizados no seguinte endereço: https://www.jaguar.com/retailer-

locator/index.html. 

• Em Portugal, o crédito é fornecido pela FCA, sob o nome comercial Jaguar Financial Services. 

Relativamente à Land Rover: 

• Regra geral, a rede de concessionários da JLR pode ser identificada a partir da funcionalidade 

"Localizar um concessionário" do website. Os concessionários podem ser procurados por nome, 

localização ou código postal. Está disponível para consulta uma lista completa de todos os 

concessionários autorizados no seguinte endereço: https://www.landrover.com/dealer-locator.html. 

• Os produtos de crédito são fornecidos pela FCA, sob o nome comercial Land Rover Financial 

Services. 

… sobre os fornecedores... 

A JLR utiliza diversos prestadores de serviços para apoiar a sua atividade, e estes poderão ter acesso aos 

seus sistemas e dados para a prestação de serviços à JLR e em nome do utilizador, por exemplo, 

processadores de pagamento, tecnologia da informação como prestadores de serviços de alojamento ou na 

nuvem, serviços de apoio em matéria de marketing, análise e publicidade digital, fornecedores de tecnologia 

automóvel associados, incluindo apoio ao conteúdo do veículo, serviços de autenticação, serviços de apoio 

e assistência ao cliente, especialistas em serviços e sistemas, serviços administrativos ou de assistência e 

apoio analítico dos websites.  

… sobre as empresas do grupo JAGUAR LAND ROVER e de que forma prestam apoio do serviço... 

Enquanto uma das empresas do Grupo Tata, a JLR beneficia da grande infraestrutura informática e dos 

conhecimentos especializados existentes na ampla estrutura empresarial. Tal significa que os dados 

pessoais fornecidos pelo utilizador à JLR podem ser acedidos pelos membros do nosso grupo de empresas 

apenas na medida do necessário para fins de manutenção e assistência do serviço e sistema, análise 

agregada, continuidade do negócio, informáticos e administrativos. Por exemplo, sempre que necessário 

para facilitar questões específicas sobre o website ou para fornecer apoio técnico que mantém a 

funcionalidade do website.  

… sobre organismos públicos, aplicação da lei e entidades reguladoras... 

Ocasionalmente, as autoridades policiais, outras autoridades responsáveis pela aplicação da lei e entidades 

reguladoras poderão solicitar dados pessoais, por exemplo, para efeitos de prevenção ou deteção de crime, 

ou de detenção ou acusação de infratores.  

 

https://www.jaguar.com/retailer-locator/index.html
https://www.jaguar.com/retailer-locator/index.html
https://www.landrover.com/dealer-locator.html


 

 

INCONTROL    13 

6. INFORMAÇÕES SOBRE TRANSFERÊNCIAS INTERNACIONAIS DE DADOS.  

 

Os dados que a JLR recolhe do Cliente serão armazenados no Reino Unido e no Espaço Económico 

Europeu ("EEE") e/ou em outros países na medida do necessário para a JLR ou os seus prestadores de 

serviços poderem proporcionar os serviços do veículo e os Serviços InControl. Podem ser processados 

por funcionários fora do Reino Unido e do EEE que trabalhem para a JLR ou para um dos seus 

prestadores de serviços, incluindo os envolvidos na prestação de Serviços InControl. Sempre que os 

dados pessoais forem partilhados fora do Reino Unido e/ou do EEE, a JLR põe em prática salvaguardas 

para reforçar as proteções de dados aplicáveis a essas transferências de dados. Tal inclui uma avaliação 

da adequação do país terceiro em questão, a utilização das cláusulas contratuais-tipo aprovadas pela 

Comissão Europeia (ou, onde aplicável, pelo Reino Unido), se for caso disso, e a avaliação do certificado 

de Escudo de Privacidade para entidades localizadas nos Estados Unidos (quando tal for considerado 

um método adequado de transferência).  

SABER MAIS... 

… sobre os controlos de adequação que a JAGUAR LAND ROVER implementa para as transferências 

internacionais de dados… 

Nos casos em que a JAGUAR LAND ROVER opte por partilhar dados pessoais com um terceiro localizado 

fora da UE, são avaliados os seguintes fatores para facilitar a transferência adequada dos mesmos: 

• Controlos internos para identificar a existência ou ausência de qualquer decisão de 

adequação aplicável pela Comissão Europeia. A JLR tem empresas do grupo e recorre a 

fornecedores localizados em países aprovados pela Comissão Europeia como possuidores de 

legislação basicamente equivalente em matéria de proteção de dados. À data da presente Política 

de privacidade, a lista completa destes países é composta por: Andorra, Argentina, Canadá, Ilhas 

Faroé, Guernsey, Israel, Suíça, Japão, Jersey, Nova Zelândia, Uruguai e Ilha de Man. (O programa 

Escudo de Proteção da Privacidade UE-EUA é descrito abaixo). Esta lista e as informações sobre 

as proteções analisadas pela Comissão Europeia estão disponíveis em: 

https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-outside-eu/adequacy-

protection-personal-data-non-eu-countries_en.  

• Utilização de medidas, como medidas aprovadas pela Comissão Europeia, para facilitar a 

transferência adequada de dados pessoais. A JLR também tem empresas do grupo e recorre a 

fornecedores localizados em países de outras regiões do mundo. Para assegurar o respeito da 

proteção de dados aquando destas transferências, a JLR utilizará mecanismos de transferência de 

dados aprovados pela Comissão Europeia ou pelo Reino Unido, como o uso de cláusulas 

contratuais-tipo aprovadas. A JLR irá também avaliar, se aplicável, se um fornecedor é capaz de 

comprovar que possui regras vinculativas para as empresas (as regras vinculativas para as 

empresas são um mecanismo de proteção de dados reconhecido pelo RGPD destinado a garantir 

a transferência adequada de dados pessoais). A JLR poderá trabalhar com fornecedores que 

comprovem ser certificados pelo Escudo de Proteção, sempre que tal seja considerado um método 

de transferência adequado. 

https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-outside-eu/adequacy-protection-personal-data-non-eu-countries_en
https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-outside-eu/adequacy-protection-personal-data-non-eu-countries_en
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o Para melhor compreender as proteções exigidas nas cláusulas-tipo aprovadas pela 

Comissão Europeia, poderá consultar uma cópia do modelo no seguinte endereço: 

https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-outside-eu/model-

contracts-transfer-personal-data-third-countries_pt.  

o A lista completa das regras vinculativas para empresas aprovadas está disponível para 

consulta na seguinte ligação: https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-

transfers-outside-eu/binding-corporate-rules_pt. 

o A lista completa dos participantes do Privacy Shield e as respetivas informações de 

certificação Privacy Shield podem ser consultadas em: 

https://www.privacyshield.gov/welcome. 

 

7. PRAZO DE CONSERVAÇÃO DOS DADOS PESSOAIS  

A JLR conservará os dados pessoais do utilizador durante o período necessário para providenciar os 

produtos e serviços nos quais se tenha inscrito. A JLR poderá também conservá-los para cumprir 

obrigações legais, satisfazer compromissos de serviços ou contratuais, responder a dúvidas e resolver 

eventuais litígios, satisfazer os seus interesses legítimos e exercer os seus direitos.  

Os critérios utilizados para determinar os prazos de armazenamento incluem: disposições contratuais 

em vigor, prazos legais obrigatórios, exigências regulamentares aplicáveis e normas do setor. 

8. MANTER SEGURAS AS INFORMAÇÕES DO UTILIZADOR 

A JLR 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 JLR exigirá a todos os seus prestadores de serviços que tomem as medidas adequadas para 

protegerem as informações do utilizador, e esses prestadores de serviços só poderão aceder e usar as 

informações do utilizador para os fins de prestação dos serviços acordados. 

Caso a JLR tenha dado ao utilizador (ou este o tenha escolhido ter) uma palavra-passe que lhe permita 

aceder à conta de Serviços InControl, o utilizador será responsável por manter a confidencialidade dessa 

palavra-passe. A JLR recomenda que o Cliente não partilhe a sua palavra-passe com ninguém. A JLR 

não procede ao armazenamento de credenciais de início de sessão em serviços de terceiros aos quais 

o Cliente tenha optado por estabelecer ligação, armazenando apenas um token de autorização em 

segurança. 

Infelizmente, devido à natureza da Internet e das telecomunicações, a transmissão de informações 

através destes canais não é completamente segura. Apesar de a JLR empreender todos os esforços 

para proteger os dados pessoais do utilizador, não pode garantir a segurança dos dados que o utilizador 

transmite através da Internet, e todas as transmissões serão realizadas por sua conta e risco. As 

informações do utilizador serão mantidas 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 

https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-outside-eu/model-contracts-transfer-personal-data-third-countries_pt
https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-outside-eu/model-contracts-transfer-personal-data-third-countries_pt
https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-outside-eu/binding-corporate-rules_pt
https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-outside-eu/binding-corporate-rules_pt
https://www.privacyshield.gov/welcome


 

 

INCONTROL    15 

qualquer tipo de perdas, uso indevido, alteração, divulgação, destruição, roubo ou acesso não 

autorizado. Caso tenha um veículo com navegador Web, recomendamos agir com cuidado durante a 

utilização e aceder apenas a websites nos quais confia. 

9. DIREITOS DO UTILIZADOR EM MATÉRIA DE PROTEÇÃO DE DADOS.  

O utilizador tem direitos associados aos seus dados pessoais, nomeadamente: retirar o consentimento 

se o tiver concedido, ser informado e ter acesso aos seus dados pessoais, corrigir ou completar dados 

incorretos e, em determinadas circunstâncias, restringir, solicitar a eliminação, opor-se ao 

processamento ou solicitar a portabilidade dos seus dados pessoais para outra entidade. 

O utilizador pode, em qualquer momento, atualizar os seus dados pessoais conservados pela JLR 

através do website My InControl ou da aplicação Remote.  

A JLR procura prestar os melhores níveis de serviço de apoio ao cliente. Caso o Cliente pretenda ou 

necessite de entrar em contacto com a JLR por qualquer motivo relacionado com os seus direitos de 

proteção de dados, poderá fazê-lo utilizando o endereço de e-mail do centro de assistência ao cliente 

abaixo indicado, adicionando no cabeçalho do assunto a indicação de que a comunicação é referente 

aos seus direitos de proteção de dados.  

• jlrcacpt@jaguarlandrover.com 

Se não estiver satisfeito ou pretender apresentar uma reclamação relacionada com a proteção de dados, 

o Cliente poderá contactar diretamente o Responsável pela Proteção de dados da JLR através do 

seguinte endereço de e-mail: DPOffice@jaguarlandrover.com.  Se não estiver satisfeito, o utilizador 

também tem o direito de reclamar junto de uma autoridade de supervisão.  

Na caixa "Saber mais" abaixo, poderá consultar mais informações acerca dos referidos direitos de 

proteção de dados.   

 

SABER MAIS... 

… sobre os direitos do titular dos dados... 

Se o utilizador tiver autorizado a JLR a efetuar o processamento dos seus dados pessoais, incluindo para 

efeitos de comunicações de marketing eletrónicas, o utilizador tem o direito de retirar esta autorização em 

qualquer momento. Para o efeito, bastará utilizar as opções de cancelamento de subscrição apresentadas 

e que constam, por exemplo, nas comunicações de marketing enviadas por e-mail pela JLR.  

• O utilizador pode solicitar o acesso aos dados pessoais conservados pela JLR, opor-se ao seu 

processamento, solicitar a correção de quaisquer erros, restringir ou cessar o processamento ou 

eliminar os dados. Caso o utilizador solicite à JLR a eliminação ou cessação do processamento dos 

dados, nem sempre a JLR estará obrigada a fazê-lo. Se for esse o caso, a JLR explicará a razão.  

• Em determinadas circunstâncias, o utilizador poderá solicitar à JLR o fornecimento dos seus dados 

pessoais num formato eletrónico utilizável e a sua transmissão a uma entidade terceira (direito à 

mailto:jlrcacpt@jaguarlandrover.com
mailto:DPOffice@jaguarlandrover.com


 

 

INCONTROL    16 

portabilidade dos dados). Este direito apenas é aplicável em determinadas circunstâncias. Sempre 

que não for aplicável, a JLR explicará a razão.   

…como posso entrar em contacto com a autoridade de controlo do Reino Unido…  

O Information Commissioner’s Office (ICO) é a autoridade de controlo que regula os dados pessoais no 

Reino Unido. O Cliente pode entrar em contacto com o ICO através de uma das seguintes formas: 

• Acedendo ao respetivo website: www.ico.org.uk 

• Por telefone, através do número 0303 123 1113 

• ou por carta para o seguinte endereço: Information Commissioner’s Office, Wycliffe House, Water 

Lane, Wilmslow SK9 5AF. 

 

10. ALTERAÇÕES À PRESENTE POLÍTICA 

As atualizações à presente Política de privacidade são apresentadas aqui: 

https://incontrol.jaguar.com/jaguar-portal-owner-web/about/privacy-policy/PRT e 

https://incontrol.landrover.com/jlr-portal-owner-web/about/privacy-policy/PRT. Será publicado um aviso 

no website My InControl, juntamente com a Política de privacidade atualizada. 

11. SERVIÇOS DE TERCEIROS E LIGAÇÕES A OUTROS WEBSITES 

O website My InControl poderá conter ligações a outros websites geridos por outras entidades não 

controladas pela JLR. A presente Política de privacidade não se aplica a estes outros websites, pelo que 

a JLR incentiva a leitura das respetivas declarações de privacidade. Tenha em atenção que a presente 

política também não se aplica, de forma mais geral, a serviços e websites de terceiros, incluindo aqueles 

eventualmente acedidos pelo utilizador relacionados com a utilização do pacote InControl, ou quando o 

utilizador se regista em aplicações ou serviços diretamente com terceiros. Nestas situações, consulte a 

política de privacidade desses terceiros. A JLR não é responsável pelas políticas de privacidade e 

práticas de outros websites e aplicações (ainda que o utilizador aceda a estes através de ligações 

disponibilizadas pela JLR). A JLR disponibiliza ligações para esses websites exclusivamente para 

informação e comodidade do utilizador. A JLR declina especificamente qualquer responsabilidade pelo 

seu conteúdo, práticas de privacidade e termos de utilização e não efetua quaisquer aprovações, 

representações ou promessas quanto à sua precisão, conteúdo ou rigor.  

 

POLÍTICA DE COOKIES 

Um cookie é uma sequência só de texto com informação que um website transfere para o ficheiro de cookie 

do navegador no disco rígido do computador do utilizador para 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 interesses do utilizador - a maioria dos grandes websites utiliza cookies. Os cookies por si só 

não podem ser utilizados para identificar o utilizador. Normalmente, um cookie contém o nome do domínio de 

https://incontrol.jaguar.com/jaguar-portal-owner-web/about/privacy-policy/PRT
https://incontrol.landrover.com/jlr-portal-owner-web/about/privacy-policy/PRT
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onde provém o cookie, a "vida útil" do cookie e um valor (normalmente um número único gerado 

aleatoriamente). 

A JLR utiliza dois tipos de cookies, conforme descrito nas tabelas abaixo.  

• Cookies de sessão, que consistem em cookies temporários que permanecem no ficheiro de cookie 

do navegador até o utilizador sair do site; e 

• Cookies persistentes, que permanecem no ficheiro de cookie do navegador durante muito mais 

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

Os cookies de sessão são utilizados: 

• Para permitir ao utilizador transportar informações ao longo das páginas do site da JLR e evitar ter 

de reintroduzir essas informações; e 

• Durante o registo, de modo a permitir ao utilizador o acesso às informações guardadas. 

Os cookies persistentes são utilizados: 

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

não pode ser identificado pessoalmente) quando regressar ao website;  

• Para permitir à JLR personalizar conteúdos ou anúncios de forma a corresponder aos interesses do 

utilizador ou para evitar que os mesmos anúncios lhe sejam mostrados repetidamente; e 

• Para compilar estatísticas agregadas anónimas que permitam à JLR compreender a forma como os 

utilizadores usam o website e ajudar a JLR a melhorar a estrutura do mesmo. A JLR não consegue 

identificar pessoalmente o utilizador desta forma. 

Website My InControl 

O website My InControl e as páginas de Internet do InControl utilizam cookies para diferenciar o Cliente de 

outros utilizadores do website My InControl. Tal ajuda a JLR a proporcionar ao Cliente uma boa experiência 

quando utiliza os Serviços InControl e também permite melhorar os Serviços InControl.  

O Cliente pode aceitar ou recusar os cookies ao alterar as definições do navegador. Contudo, o Cliente poderá 

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

Segue-se uma lista dos principais cookies utilizados pela JLR no website My InControl e a razão pela qual são 

utilizados. 
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Nome do cookie 
Tipo de 

cookie 
Finalidade do cookie 

Duração 

cookieInfoShownDealer Persistente  Este cookie guarda informações 

referentes à apresentação do aviso da 

política de cookies ao Cliente.   

2 meses a contar da 

primeira interação 

com o website. 

JSESSIONID Sessão Numa sessão em que utilize o website, 

este cookie guarda temporariamente as 

informações introduzidas pelo utilizador, a 

fim de permitir que algumas 

funcionalidades do website funcionem à 

medida que navega pelas páginas.  

30 minutos a contar 

da utilização do 

website. 

cookieInfoShown Persistente Este cookie guarda informações 

referentes à apresentação do aviso da 

política de cookies ao utilizador.  

1 ano a contar da 

primeira interação 

com o website. 

jlr-remember-me Persistente Este cookie só é usado se o Cliente tiver 

permitido que o portal se lembre dele 

sempre que iniciar sessão. Guarda um 

token para a identificação do Cliente. 

Durante a utilização 

do website, a contar 

da primeira interação 

com o website. 

jlr-remember-me-login-

name 

Persistente Este cookie só é usado se o Cliente tiver 

permitido que o portal se lembre dele 

sempre que iniciar sessão. Guarda o 

nome de utilizador para fins de 

identificação. 

Durante a utilização 

do website, a contar 

da primeira interação 

com o website. 

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

para visualização do portal. 

Durante a utilização 

do website, a contar 

da primeira interação 

com o website. 

Google Analytics Persistente A JLR utiliza o Google Analytics para 

compilar estatísticas agregadas anónimas 

que permitam à JLR compreender a forma 

como os utilizadores usam o website e 

para ajudar a JLR a melhorar a estrutura 

do mesmo. Estes dados não identificam o 

utilizador pessoalmente. Para obter mais 

informações, consulte 

www.google.com/policies/privacy/partners 

e 

https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.  

2 anos a contar da 

interação com o 

website. 

http://www.google.com/policies/privacy/partners
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout
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O utilizador pode eliminar e bloquear todos os cookies do website My InControl ativando a definição do 

navegador que lhe permite recusar a definição de todos ou alguns cookies. Se o utilizador usar as definições 

do navegador para bloquear cookies, poderá mais tarde constatar que alguns dos elementos do website da 

JLR não funcionam corretamente.  

O sistema de informação e entretenimento P-IVI 

O sistema de informação e entretenimento P-IVI utiliza ferramentas de análise (incluindo cookies de terceiros) 

para compreender como o Cliente procede à utilização e para ajudar a JLR a melhorar e identificar problemas 

com as Funcionalidades P-IVI Pro. O Cliente pode aceitar ou recusar cookies ao modificar as definições do 

sistema de informação e entretenimento P-IVI. O Cliente pode alterar a sua escolha a qualquer momento nas 

definições do veículo. 

Segue-se uma lista dos principais cookies utilizados pela JLR e a razão pela qual são utilizados. 

Nome do cookie Tipo de 

cookie 

Finalidade Duração 

fs_uid Persistente Este cookie é armazenado fora do 

veículo e é utilizado para monitorizar a 

identificação do utilizador 

Expira 1 ano após a primeira 

utilização de uma aplicação 

ativa. 

fs_session Sessão Este cookie armazena informações da 

sessão para análise 

Expira 30 dias após a primeira 

utilização de uma aplicação 

ativa. 

fs_csrftoken Persistente Este cookie armazena um token para 

identificação 

Expira 30 dias após a primeira 

utilização de uma aplicação 

ativa. 

fs_trusted_device Persistente Este cookie contém informações do 

dispositivo sobre o sistema P-IVI para 

estabelecer uma ligação segura 

Expira 60 dias após a primeira 

utilização de uma aplicação 

ativa. 

fs_last_activity Persistente Este cookie armazena informações 

sobre a sessão atual para ajudar com os 

tempos limite da sessão. 

Expira quando a 

Funcionalidade é fechada. 

Análise da Aplicação 

A JLR utiliza ferramentas de análise, incluindo o Google Analytics, na Aplicação InControl Remote. Estas 

ferramentas são utilizadas para compilar estatísticas agregadas anónimas que permitem compreender a forma 

como os clientes utilizam as Aplicações e ajudam a melhorá-las. Isto inclui o registo de falhas da Aplicação 

para fins de garantia de qualidade e a utilização da Aplicação em caso de um problema do veículo, como uma 

colisão ou imobilização. 

Estes dados não identificam o utilizador pessoalmente. Para obter mais informações, consulte 

www.google.com/policies/privacy/partners. 

O Cliente poderá optar por desativar o Google Analytics nas Aplicações através das definições da conta. 

http://www.google.com/policies/privacy/partners

