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Política de Privacidade InControl 

Última atualização: 28 de Novembro de 2021 

O QUE VOCÊ PODE ESPERAR VER AO LER ESSA POLÍTICA DE PRIVACIDADE 

A Jaguar Land Rover é um dos líderes mundiais na produção de carros premium. A inovação e o design 

proporcionam aos nossos clientes experiências que eles adoram – prevendo e superando suas necessidades 

e expectativas. Qualidade e excelência são nossas marcas registradas. Cuidar de nossos clientes é 

fundamental.  

Respeitamos a privacidade de cada indivíduo cujas informações processamos. Esta Política de Privacidade 

explica como utilizamos os dados pessoais recebidos do seu uso dos Serviços My InControl e do uso de nossos 

veículos (chamados de “veículos” ao longo desta Política de Privacidade), produtos e serviços, e informa sobre 

seus direitos de proteção de dados.  

INFORMAÇÕES SOBRE PROTEÇÃO DE DADOS 

1.           INFORMAÇÕES DO CONTROLADOR DE DADOS: QUEM SOMOS E COMO ENTRAR EM CONTATO 

CONOSCO 

Quem somos: Quando nos referimos a “Jaguar Land Rover”, “JLR”, “nós”, “nosso” ou “nos” nesta 

Política de Privacidade, estamos nos referindo à controladora de dados: Jaguar Land Rover Limited, cuja 

sede fica em Abbey Road, Whitley, Coventry CV3 4LF, Inglaterra, inscrita sob o número 1672070.  

Se quiser saber mais sobre o grupo Jaguar Land Rover, consulte a caixa “Mais informações” abaixo. 

Detalhes de contato da Central de Relacionamento com o Cliente: Em caso de dúvidas relacionadas a 

esta Política de Privacidade ou aos produtos e serviços incluídos nela, você pode entrar em contato conosco 

por e-mail em: cliente@landrover.com e cliente@jaguar.com.   
  

MAIS INFORMAÇÕES... 

…sobre o Grupo JAGUAR LAND ROVER... 

 A Jaguar Land Rover faz parte de um grupo de empresas cuja matriz é a Jaguar Land Rover Automotive 

plc. Mais informações corporativas sobre a Jaguar Land Rover podem ser encontradas em nosso site em: 

https://www.jaguarlandrover.com/.  

A Jaguar Land Rover faz parte do grupo Tata. Mais informações sobre o grupo Tata e as empresas Tata 

podem ser encontradas aqui: http://www.tata.com/aboutus/sub_index/Leadership-with-trust e 

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

  

2.           ÂMBITO DA POLÍTICA 

•      Esta Política de Privacidade se aplicará ao seu uso de: 

o  o “Aplicativo InControl Remote” é o é o aplicativo para telefone celular (“Aplicativo”) que 

você baixou da Loja On-line para seu smartphone ou dispositivo portátil (devidamente chamado 

de “Dispositivo”) que permite que você use os recursos “Remote Essentials” e, dependendo 

de sua assinatura, os recursos “Remote/Remote Premium”; 

mailto:cliente@landrover.com
mailto:cliente@jaguar.com
https://www.jaguarlandrover.com/
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o  o “Aplicativo Remote Park Assist”, que é o aplicativo para smartphone que você baixou da 

Loja Online e que permite usar os recursos do “Remote Park Assist”.  

o  o site My InControl, a partir do qual poderá acessar sua conta de Serviços InControl e 

determinados Serviços InControl; 

o  qualquer um dos seguintes serviços “InControl” (dependendo do modelo do seu veículo e da 

assinatura): (i) os serviços fornecidos pelo Aplicativo InControl Remote, pelo Aplicativo Remote 

Park Assist e pelo site My InControl; (ii) os serviços de “Chamada de Emergência SOS”; (iii) os 

serviços de “Assistência na Estrada Otimizada”; e (iv) quaisquer aplicativos e serviços 

disponíveis no InControl ou vinculados (“Serviços InControl”); 

o  O sistema de infoentretenimento, incluindo os recursos InControl Touch Pro e Pivi Pro; (o uso 

da palavra “Recursos” nesta Política de Privacidade aplica-se a veículos equipados com 

InControl TouchPro ou Pivi Pro e abrange o sistema de infoentretenimento, serviços 

conectados e recursos de atualização de software e os serviços “Em Tempo Real” (incluindo 

todo o software, imagens, texto, dados e outros conteúdos que fazem parte ou estão 

relacionados a esses recursos); e  

o  outros sistemas e serviços conectados do veículo. 

Observe que esta Política de Privacidade não se aplica a sites de terceiros que você venha a acessar 

em conexão com seu uso dos Serviços InControl ou de outros, ou a serviços ou recursos para os quais 

você se cadastre para receber diretamente com um terceiro. Consulte, nestes casos, a política de 

privacidade do terceiro em questão. 

Esta Política de Privacidade estabelece a base sobre a qual os dados, incluindo quaisquer dados 

pessoais que coletamos de você, ou que você nos forneça, serão processados por nós, após seu uso 

do site My InControl, ou de nossos veículos, produtos e serviços descritos nesta Seção 2. Leia 

atentamente para entender nossas práticas relacionadas à coleta de dados e seus dados pessoais e 

como iremos tratá-los.  

Esteja ciente de que é sua responsabilidade 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 de Privacidade (incluindo as formas pelas quais nós podemos coletar e usar dados 

do veículo e/ou referentes aos seus usuários).  

3.           OS TIPOS DE INFORMAÇÕES QUE COLETAMOS 

Poderemos coletar e processar os seguintes tipos de dados sobre você e/ou o(s) veículo(s): 

•      Informações enviadas: informações que você fornece preenchendo formulários on-line durante a 

configuração da sua conta de Serviços InControl, ou durante a utilização do site My InControl e dos 

Serviços InControl, por meio da utilização do sistema de infoentretenimento do seu veículo, 

informações que poderá nos fornecer diretamente (por exemplo, ao se comunicar conosco por 

telefone ou e-mail ou por meio de um dos formulários do site My InControl), ou que a concessionária 

autorizada (da qual você comprou ou alugou o veículo) fornece em seu nome ao configurar sua conta 

de Serviços InControl, ou, de outra forma, em conexão com qualquer outra comunicação com você 

ou após isso. Essas informações dependerão da natureza de suas ações, mas podem incluir seu 

nome, endereço, número de telefone (incluindo número de celular), endereço de e-mail, preferência 

de idioma, senha e PINs para sua conta de Serviços InControl, suas opções e preferências de 
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infoentretenimento do veículo e informações sobre sua(s) concessionária(s) autorizada(s) 

preferida(s). 

•      Informação adicional: 

o  se entrar em contato conosco, poderemos guardar um registro dessa correspondência; e 

o  detalhes das transações realizadas por você no site My InControl. 

•      Informações do dispositivo (incluindo localização): Podemos coletar informações sobre o 

Dispositivo ou qualquer computador que você possa usar para acessar nossos sites, ou baixar uma 

cópia do Aplicativo InControl Remote  ou o Aplicativo Remote Park Assist para seu Dispositivo 

smartphone, incluindo o sistema operacional, a marca, o modelo e a versão, o identificador exclusivo 

de instalação do Aplicativo InControl Remote e/ou do Aplicativo Remote Park Assist, as configurações 

locais do Dispositivo e o código do país. O aplicativo InControl Remote poderá também coletar 

informações sobre a localização do seu dispositivo e tokens e nome de usuário para identificação, 

mas essas informações não nos serão transmitidas. O consentimento que você fornece para baixar 

o Aplicativo InControl Remote inclui consentimento para uso de GPS ou dados de localização para 

serviços do aplicativo, incluindo informações de mapas. Você pode restringir o acesso ou coleta de 

informações da localização do seu Dispositivo ao desativar os recursos de localização ou ao não 

utilizar os recursos do dispositivo que exijam as informações de localização.  Observe que isso pode 

afetar os serviços do Aplicativo que estão disponíveis para você. Nossos Aplicativos podem oferecer 

a você a opção de ativar o uso da tecnologia de leitura de impressão digital ou de retina do seu 

dispositivo para validar sua identidade no Aplicativo. Nesses casos, não coletaremos suas 

informações de impressão digital ou de retina, somente receberemos a confirmação do seu 

dispositivo de que a verificação de validação foi bem-sucedida. Mais informações sobre dados do 

dispositivo, coleta de dados automatizada e cookies podem ser encontradas em nossa política de 

cookies abaixo. 

•      Informações de identificação do veículo: informações sobre o(s) veículo(s) que você registrou nos 

Serviços InControl ou qualquer outro veículo que nos seja identificado (por exemplo, através de uma 

concessionária) como conectado a você, incluindo o Número de Identificação do Veículo (VIN), a 

marca, modelo, ano do modelo, recursos, número de registro, data de compra ou locação, e a 

concessionária autorizada de quem você comprou ou alugou o veículo.  

•      Informações de localização: De forma a fornecer-lhe os Serviços InControl, é necessário que nós 

e os nossos prestadores de serviços utilizemos os dados de localização enviados a partir do seu 

veículo, incluindo informações sobre o último local de estacionamento. Também poderemos coletar 

e processar outras informações de localização sobre o veículo em qualquer momento, como parte da 

função “monitoramento de percursos” (“Percursos”) dos Serviços InControl. As informações que 

vamos coletar e processar como parte desta função é definida em “Informações de percurso” abaixo. 

A última localização de estacionamento do veículo será sempre monitorada e não poderá ser 

desativada durante o período em que você receber os Serviços InControl. Sujeito a isso, você pode 

desativar a função Percursos a qualquer momento pelo site My InControl e pelo aplicativo InControl 

Remote. Se, entretanto, a “Chamada de Emergência SOS” ou a “Função de Assistência Otimizada” 

for ativada, os dados de localização relativos ao veículo, quando suportados e disponíveis, serão 

ativados automaticamente após a ocorrência de um evento desencadeador relevante, como o 

acionamento dos airbags de seu veículo, e enviados ao prestador de serviços relevante e/ou aos 

serviços de emergência (conforme o caso), mesmo que você tenha desativado os Percursos. Para 

mais informações sobre eventos desencadeadores relevantes, consulte o manual do veículo. As 

informações de localização também são necessárias (separadas da funcionalidade “Informações de 
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Percurso”), para uso de determinados Recursos e Serviços InControl, incluindo: localizar seu veículo 

em um mapa e obter instruções sobre como voltar até ele, e localizar seu veículo em um 

estacionamento lotado com a função “bip e flash”. Mesmo que você não tenha ativado sua conta 

dos Serviços InControl, o veículo pode iniciar automaticamente uma chamada para entrar em 

contato com os serviços de emergência ou você pode iniciar manualmente uma chamada de 

voz para os serviços de emergência. Quando houver suporte e disponibilidade, a ocorrência 

de tal chamada poderá transmitir informações, incluindo localização do veículo, hora e um 

identificador do veículo para nós e/ou nossos prestadores de serviços de emergência, 

conforme mencionado no manual do veículo disponível aqui: 

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

•      Informações de percurso: informações sobre o seu percurso enviadas a partir do seu veículo, 

incluindo a distância do percurso, a localização em tempo real, a duração do percurso, a velocidade 

e os dados acerca da eficiência do percurso. Como indicado anteriormente, você pode desativar a 

função de Percursos pelo site My InControl e no aplicativo InControl Remote. Desta forma, impede o 

envio da informação acima referida a partir do Veículo (exceto a última localização de 

estacionamento). Conforme anteriormente indicado, se, no entanto, a função “Chamada de 

Emergência SOS”, “Assistência na Estrada Otimizada” estiver ativada, quando compatível ou 

disponível, 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 a função de Percursos 

esteja desativada.  

•      Informações de registro de dados de voz: Os dados de voz e Dados Enviados que são 

compartilhados com nossos provedores de serviços de voz para permitir que seus comandos de voz 

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

de registro. 

•      Informações de operação do veículo: inclui dados técnicos relacionados ao veículo como um 

produto, incluindo dados referentes aos componentes do veículo (por exemplo, número de série, 

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

informações sobre o envolvimento do veículo em acidentes, como o uso do airbag ou ativação dos 

sensores; informações sobre o funcionamento do veículo ao longo de seu uso diário, incluindo, entre 

outros, a quantidade de combustível, a distância até o status vazio, o valor do odômetro, a distância 

até o status de serviço, o nível do fluido de arrefecimento, o nível do fluido do lavador, o nível do 

fluido de freio, o desgaste das pastilhas de freio, a pressão dos pneus, falha do sensor de pressão 

dos pneus, mau funcionamento do motor, o nível de óleo, o status de portas e janelas, se os cintos 

de segurança estão ou não afivelados, e informações de quaisquer sensores, por exemplo, no carro, 

no volante, ou de informações da câmera, incluindo se a cabine está aberta, o porta-malas aberto, 

se o capô está aberto, informações da bateria incluindo tensão, informações de emissões, e se o 

alarme está armado ou tocando.  

•      Informações de registro: para os fins desta Política de Privacidade, “Informações de registro” 

refere-se aos arquivos de registro listando ações ou solicitações feitas aos nossos sistemas em 

conexão com o seu uso da unidade de infoentretenimento e dos Recursos e Serviços InControl. 

Coletaremos e armazenaremos automaticamente informações relacionadas às “Chamadas de 

Emergência SOS” e “Assistência na Estrada Otimizada” realizadas a partir do veículo (incluindo a 

data, duração, conteúdo da chamada e número de chamadas realizadas) (“Informações do Registro 

de Chamadas”). O uso feito destes dados é detalhado abaixo. Ao acessar o site do My InControl, 

use o sistema de infoentretenimento ou os Recursos, conecte um cartão SIM, ou emparelhe um 

dispositivo. Podemos coletar e armazenar automaticamente determinadas informações nos registros 

do servidor, incluindo, entre outros, endereços de protocolo de Internet (IP), provedor de serviços de 

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

saída e carimbos de data e hora (“Informações de Registro do Site”). Também podemos coletar e 

armazenar informações relacionadas ao seu uso dos serviços do aplicativo InControl Remote e 

mensagens de status do veículo enviadas pelo seu veículo para o aplicativo InControl Remote 

(“Informações de Registro do Aplicativo”) e do seu uso do sistema de infoentretenimento do 

veículo, cartão SIM conectado ou dispositivo emparelhado (“Informações do Dispositivo”).   

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

•      Informações dos recursos: informações específicas sobre recursos, como favoritos, notas, mídia, 

e informações que você escolhe enviar para os Recursos que você usa; informações relacionadas 

ao uso do feed de conteúdo; configurações do usuário, como ativação da função “lembrar-se de mim”; 

dados de autenticação de segurança; informações de localização, como fuso horário, idioma e país; 

marca do veículo e informações de registro relevantes. 

•      Funções “Lembrar-se de mim” e “Lembrar-se do PIN”: seu veículo pode ter uma função “Lembrar-

se de mim” ou “Lembrar-se do PIN” para certas características do Pacote InControl. Esta função, se 

você optar por ativá-la, permite que você permaneça logado automaticamente no veículo para um 

acesso mais conveniente aos recursos. Esteja ciente de que, enquanto esta função estiver ativa, 

qualquer outra pessoa que utilize o veículo será capaz de acessar a qualquer configuração 

armazenada, recursos e informações pessoais no veículo, e usar os Serviços InControl no veículo 

como se fosse você. Se você não deseja que outros usuários tenham acesso, é sua responsabilidade 

garantir que a função “Lembrar-se de mim” ou “Lembrar-se do PIN” esteja desativada e que o logout 

seja feito a partir das características relevantes. 

•      Dados de marketing: podemos receber de você diretamente, ou receber de concessionárias ou 

outros parceiros terceiros, seus dados de contato, preferências de marketing ou outras informações, 

quando houver aviso apropriado e em conformidade com as leis de proteção de dados aplicáveis. 

Você tem o direito de nos solicitar que não usemos os seus dados pessoais para fins de marketing. 

Consulte seus direitos de proteção de dados na Seção 9 (Seus direitos de proteção de dados) abaixo 

para obter mais informações sobre esses direitos. 

•      Fontes públicas de dados: podemos usar fontes públicas de dados, por exemplo, para dar suporte 

à funcionalidade ou aos serviços (por exemplo, para auxiliar verificações de autenticação ou fraude) 

e/ou para manter a precisão dos dados que detemos. Por exemplo, podemos fazer verificações 

periodicamente com o Departamento de Trânsito do Estado (DETRAN) para verificar se as 

informações do proprietário do veículo permanecem atualizadas. 

•      Dados de terceiros: podemos receber dados de terceiros das formas explicadas na Seção 5 abaixo. 

•      Recursos do sistema de infoentretenimento e atualizações de software: podemos usar dados 

retidos (como VIN) para registrar opções de preferência, para auxiliar em nosso fornecimento de 

atualizações de software e para tratar das consultas e quaisquer requisitos comerciais necessários 

relacionados ao fornecimento de atualizações de software.   

•      Dados do Aplicativo Remote Park Assist: O Aplicativo Remote Park Assist depende de uma 

conexão Wi-Fi entre seu dispositivo e o veículo. Ao controlar o seu veículo, os sinais serão 

processados apenas no hardware do veículo e não serão enviados para os nossos servidores de 

bordo.  Solicitaremos suas credenciais de login e PIN da conta InControl ao fazer login no 

Aplicativo Remote Park Assist. Isso nos permite verificar se você tem uma conta InControl válida e, 
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assim que seu veículo for emparelhado com sucesso com seu dispositivo, exibir determinadas 

informações sobre seu veículo no Aplicativo Remote Park Assist.   

Esteja ciente de que podemos associar as informações enviadas com as outras informações detalhadas 

acima e, quando o fizermos, trataremos as informações combinadas como dados pessoais de acordo 

com esta Política de Privacidade pelo tempo que forem combinadas. 

4.           COMO UTILIZAMOS OS DADOS DO VEÍCULO E SEUS DADOS PESSOAIS.  

Usamos dados do veículo e dados pessoais para gerenciar e atender aos requisitos de serviço e 

solicitações de informações, entender o serviço, o veículo e o Aplicativo, para fins de pesquisa interna e 

desenvolvimento, e para tornar nossos produtos e serviços os mais eficientes possíveis. Para obter mais 

informações sobre nosso processamento e os fundamentos legais relevantes, consulte a caixa “Mais 

informações” abaixo. 

MAIS INFORMAÇÕES... 

Os principais usos de seus dados pessoais:  

Atividades que podem exigir a coleta ou o manuseio de 

informações pessoais: 

Os tipos de informações que tratamos: 

  

o   Requisitos obrigatórios/legislativos do setor, como: 

▪  Serviços de emergência (eCall), quando exigidos por 

lei. 

▪  Manutenção de recursos e serviços de segurança 

cibernética e segurança (incluindo no lançamento 

de atualizações de software over the air). 

▪  Comunicar ou compartilhar dados originados do 

veículo com as autoridades aplicáveis conforme 

exigido por lei.  

o   Comunicação de segurança urgente ou aviso de 

recall de produto 

o   Gerenciamento de requisitos legais e regulatórios ou 

reivindicações legais, incluindo para fins como: 

▪  Para cumprir nossas obrigações legais ou defender 

nossos direitos legais.  

▪  Para a prevenção/detecção de crimes (incluindo, 

quando necessário, para auxiliar o HMRC/as 

autoridades fiscais, agências de aplicação da lei, 

como a Polícia, a DVLA ou qualquer outra 

autoridade pública ou órgão de investigação 

criminal, ou para garantir a segurança nacional). 

 

 

 

 

  

▪  Informações Enviadas 

▪  Informações de Identificação do 

Veículo 

▪  Informações de Localização 

▪  Informações da Viagem 

▪  Informações de Operação do Veículo 

▪  Informação de Registro  

▪  Dados de Fontes Públicas 

▪  Dados de terceiros. 

▪  Informação do dispositivo  
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o   Configuração e operação dos recursos e serviços do 

veículo (inclusive por meio de provedores de 

recursos de terceiros): 

Observe, em particular, que: 
▪  As informações de localização serão processadas 

conforme necessário para o fornecimento de 

recursos e serviços baseados em localização aos 

quais você se inscreveu ou solicitou.  

▪  As informações de registro de dados de voz serão 

tratadas e compartilhadas com provedores de 

serviços relevantes estritamente para fins de 

operação de recursos e serviços ativados por voz.  

o   Manutenção de recursos e serviços (incluindo no 

lançamento de atualizações de software over the air): 

▪  Identificação de módulos com falha, correções de 

bugs, e questões de diagnóstico e prognóstico. 

▪  Resolução de problemas, dúvidas e reclamações 

(incluindo o gerenciamento de problemas 

relacionados à garantia). 

o   Segurança da rede e das informações: 

▪  Para manter a segurança da informação e da 

plataforma e para proteger suas informações 

contra perda ou dano, roubo ou acesso não 

autorizado de forma geral.  

▪  Os dados de autenticação são usados para login em 

suas contas conosco e para segurança ao utilizar 

os Recursos e com o propósito de impedir o 

acesso não autorizado. Isto é comunicado 

automaticamente entre nossos fornecedores de 

serviços de autenticação de segurança e 

hospedagem, a fim de verificar a identidade e 

impedir o uso não autorizado de nossos serviços, 

incluindo os Serviços InControl. 

o   Comunicações relacionadas a contrato de serviço e 

assinatura 

o   Registros de manutenção e administração de 

contrato/serviços em geral 

 

  

▪  Informações Enviadas 

▪  Informações de Identificação do 

Veículo  

▪  Informações de Localização 

▪  Informações da Viagem  

▪  Informações do Registro de Dados de 

Voz 

▪  Informações de Operação do Veículo  

▪  Informação de Registro  

▪  Informações do Recursos 

▪  Dados de Fontes Públicas  

▪  Dados de Terceiros 

▪  Informações de Segurança d 

Autenticação 

▪  Funções “Lembrar de mim” e 

“Lembrar do Pin” 

  

  

o   Responder a consultas de clientes e resolver 

problemas (pré ou pós-contrato)   

▪  Para fins administrativos e de operações internas (por 

exemplo, isso incluirá solução de problemas, 

testes, suporte a nossos requisitos de auditoria, 

investigação de possível uso indevido e resposta a 

quaisquer consultas que você possa fazer) e 

suporte a suas dúvidas. 

▪  Nós poderemos gravar chamadas com você para fins 
de treinamento e garantia da qualidade, bem como 
para ajudar a resolver disputas. 

  

▪  Informações Enviadas  

▪  Informações de Identificação do 

Veículo 

▪  Dados de marketing, 

▪  Informações de localização e 

informações de viagem (exceto 

quando o consentimento é exigido 

por lei) 
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o   Comunicação relacionada ao produto/recurso do 

cliente (quando não são de natureza promocional 

ou de marketing, por exemplo, fornecer 

atualizações sobre serviços ou recursos 

contratados) 

o   Notificação de Integridade do Veículo (VHN): 

▪  Para se comunicar com você sobre o status de avisos 

específicos de integridade em seu veículo. 

o   Comunicações promocionais e de marketing 

(quando não exigirem consentimento), como: 

▪  Publicações, telefones, marketing ou comunicações 

promocionais; 

▪  Marketing digital ou de mídia social, quando este não 

for direcionado individualmente; 

▪  Ofertas de renovação de assinatura e contrato de 

serviço relacionadas aos serviços existentes; 

▪  Comunicações promocionais e de marketing 

relacionadas a produtos e serviços semelhantes, 

exceto quando você tiver optado por não receber tais 
comunicações.  

o   Pesquisa e Desenvolvimento, Agregação de Dados e 

Análise de Dados: 

Para fins de: 

▪  desenvolvimento e melhoria de produtos;  

▪  identificação de modos de falha, correções de erros 

necessárias, problemas de diagnósticos e 

prognósticos; e 

▪  avaliação do uso de recursos, tendências e 

preferências.  

Isso inclui o processo de anonimização de dados para 

fins de pesquisa/análise/estatística adicional (incluindo, 

sem limitação, para fins de segurança de rede e 

informações).  
o   Aprimoramento de site, infoentretenimento e 

experiência geral do cliente: 

▪  Para aprimorar e simplificar sua experiência nos sites 

da Jaguar Land Rover, experiências no veículo, 

recursos no aplicativo (por exemplo, para detectar 

o tamanho da tela para se ajustar ao dispositivo no 

qual você está acessando o serviço) e dar suporte 

ao uso de áreas personalizadas do site (Incluindo 

processamento no seu acesso e utilização do 

‘Portal do Cliente e nas suas viagens de 

autenticação de início de sessão único).  

▪  Preenchimento prévio de campos de dados de site 

para aprimorar e otimizar sua experiência on-line.  

▪  Dados de funcionamento do veículo 

▪  Informação do dispositivo 

▪  Dados de Terceiros 

▪  Informação de registro 

▪  Informações de registro de chamadas 

▪  Informações de Registro de 

Aplicativos 

▪  Dados de Segurança e Autenticação 

▪  Dados de Fontes Públicas 
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o   Verificação das alterações na propriedade e no 

suporte do seu veículo para desvincular sua conta 

InControl  

o   Manutenção de registros e administração geral: 

▪  Para manter nossos registros, administrar e manter 

nossos serviços, aplicativos, sites e funcionalidade 

no veículo. 

▪  Auxiliar suas consultas e quaisquer outras operações 

internas e finalidades administrativas (por exemplo, 

isto incluirá solução de problemas, testes, suporte 

a nossos requisitos de auditoria e em resposta a 

quaisquer consultas que você possa fazer, 

incluindo seus direitos de proteção de dados). 

  

Nós poderemos gravar chamadas com você para fins 

de treinamento e garantia da qualidade, bem como 

para ajudar a resolver disputas. 

o   Aquisições e alienações corporativas 

  

o   Agregação, análise e criação de perfil de dados: 

De acordo com o indicado anteriormente, usaremos o 
mapeamento de perfis e realizaremos atividades de 
pesquisa e análise para informar nossas estratégias de 
marketing, para criar uma melhor compreensão de 
nossos clientes e visitantes; para auxiliar na 
publicidade de nosso site e para aprimorar as 
informações do site, a funcionalidade e os serviços 
que prestamos. Quando usarmos o resultado dessas 
atividades para fins de criação de perfil e marketing 
personalizado, conforme descrito mais adiante, 
buscaremos seu consentimento.  

o   Comunicações promocionais e de marketing: 

▪  Podemos enviar comunicações de marketing para 

você, incluindo por meios eletrônicos (por exemplo, 

e-mail, texto, mídia digital ou social etc.), 

relacionadas a produtos ou serviços que possam 

ser de seu interesse. 

▪  Também podemos compartilhar seus dados com 

nossa rede de prestadores independentes, para o 

envio de comunicações de marketing, inclusive por 

meios eletrônicos. 

▪  Podemos usar cookies para fins de marketing 

personalizados (consulte nossa 

Política_de_Cookies.  

o   Uso de informações de localização para Pesquisa e 

Desenvolvimento, Agregação de dados e dados 

(quando o consentimento é exigido por lei para o uso de 

dados de geolocalização não agregados/específicos) 

 

  

▪  Informações Enviadas 

▪  Informações de Identificação do 

Veículo  

▪  Dados de funcionamento do veículo 

▪  Informações de Localização 

▪  Informações da Viagem  

▪  Informações de Operação do 

Veículo 

▪  Dados de Terceiros 

▪  Dados de marketing 
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o   Atualização do Software Over The Air: 

▪  Para implantar atualizações over the air em seu 

veículo onde essas atualizações não estão 

relacionadas a um serviço que você assinou ou, de 

outra forma, exigem consentimento prévio do 

usuário para sua implantação. 

Observação: Quando coletamos seus dados pessoais 

com consentimento para qualquer uma das finalidades 

acima, você pode retirar seu consentimento para que 

possamos usar suas informações a qualquer momento. 

Consulte Retirar seu consentimento na Seção_9 a 

seguir para saber mais detalhes. Seu direito de retirada 

não afeta a legalidade do processamento que se baseou 

nesse consentimento antes de sua retirada. 

 

 

5.           COM QUEM COMPARTILHAMOS DADOS PESSOAIS 
  

Podemos compartilhar seus dados pessoais com (e podemos receber informações a seu respeito e de 

seu(s) veículo(s):  

•      Terceiros que precisem dessas informações, incluindo fornecedores (veja mais informações abaixo), 

aplicativos de terceiros, navegação e outros fornecedores de recursos e prestadores de serviços para 

veículos e serviços relacionados a assinaturas (incluindo, entre outros, serviços por assistente de 

voz, finanças, seguros, garantia, locação/contratação), e prestadores de serviços InControl, para que 

possamos fornecer a você, e monitorar o uso e o desempenho dos produtos e serviços aos quais 

você se qualifica, a que tenha se inscrito ou solicitado, ou que sejam apropriados para seu veículo, 

por exemplo, Serviços InControl, Recursos, serviços disponíveis no veículo e Atualizações de 

Software. 

•      Para ativar os serviços e recursos de terceiros, pode ser solicitado que você conecte sua conta 

InControl à sua conta de terceiros aplicável. Se você optar por conectar suas contas, poderemos 

compartilhar determinadas informações enviadas, informações de identificação do veículo, 

informações de localização, informações de percurso, informações de funcionamento do veículo, 

informações de registro e/ou informações de recurso exigidos pelo provedor de serviços de terceiros 

para que forneçam o serviço ou recurso que você escolheu ativar. Consulte a política de privacidade 

de terceiros relevante para obter informações sobre como seus serviços processam dados pessoais. 

•      Para fins de prestação dos Serviços InControl a você: nosso prestador de serviços de telemática, os 

serviços de emergência, nosso prestador de assistência na estrada, as autoridades locais, nossos 

prestadores de serviços de hospedagem, o(s) operador(es) de rede móvel para Serviços InControl, 

nosso(s) prestador(es) de serviços analíticos anônimos e nosso(s) prestador(es) de serviços de 

marketing. 

•      A fim de processar seus Serviços InControl e outras renovações de assinatura, também é necessário 

divulgar informações relacionadas à sua assinatura dos Serviços InControl com nosso provedor de 

serviços de eCommerce. Isto inclui informações de identificação de veículos e informações pessoais, 

como seu nome, endereço, número de telefone, endereço de e-mail. Utilizamos terceiros para auxiliar 

nossas funções administrativas, a fim de nos permitir processar e ativar as ordens de serviço de 

assinatura. Limitaremos os dados que são compartilhados ao que for necessário para a prestação do 

serviço.  
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•      Nossa rede de concessionárias, oficinas autorizadas e, quando relevante, nossa rede de 

importadores (conjuntamente, nossa “Rede de Concessionárias”), de modo a poder atender às 

solicitações, e comunicar você acerca de, bens, serviços, etc., e de avaliação e treinamento, para 

poder melhorar a qualidade dos serviços que você recebe ao interagir com nossa Rede de 

Concessionárias. 

•      Empresas do grupo Jaguar Land Rover em linha com os usos de dados estabelecidos nesta Política 

de Privacidade. 

•      Terceiros no caso de venda ou compra de qualquer negócio ou ativo. 

•      Se tivermos o dever de divulgar ou compartilhar seus dados pessoais a fim de cumprir qualquer 

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

pela legislação ou por uma isenção legal (incluindo, entre outros, divulgação para fins de 

procedimentos legais, obtenção de aconselhamento legal ou estabelecimento, exercício ou defesa 

de direitos legais, a prevenção ou detecção de crimes, a apreensão ou processo judicial dos 

infratores, ou a salvaguarda da segurança nacional); ou a fim de fazer cumprir nossos termos 

contratuais, para investigar violações reais ou suspeitas, ou para proteger os direitos, propriedade ou 

segurança da Jaguar Land Rover ou seus clientes. 

•      Se seu veículo for de propriedade, alugado ou administrado por uma empresa ou outra organização, 

divulgaremos as Informações de Identificação do Veículo a terceiros para que eles possam gerenciar, 

renovar e cancelar as assinaturas do Pacote InControl de veículos de sua frota. 

Temos salvaguardas em vigor com nossos prestadores de serviço para garantir que seus dados sejam 

mantidos de forma segura e utilizados de acordo com as finalidades estabelecidas nessa Política de 

Privacidade. MAIS INFORMAÇÕES... 

…sobre a rede JLRs de terceiros independentes ... 

Trabalhamos com vários terceiros independentes para fornecer serviços, como nossa rede de 

concessionárias, fornecedores de produtos de crédito e produtos de contratação de contratos.  Os dados 

pessoais podem ser enviados diretamente a essas entidades por você (por exemplo, se você entrar em 

contato com elas por telefone ou e-mail ou por meio de suas páginas do site), ou podemos compartilhar 

dados pessoais com elas quando apropriado para auxiliar em suas consultas ou outros requisitos de serviço. 

Quando você usa os sites da Jaguar Land Rover para encontrar ou entrar em contato com nossa rede de 

concessionárias, um provedor de crédito ou um provedor de produto de arrendamento, eles são (a menos 

que especificado de outra forma), empresas independentes e não empresas do grupo Jaguar Land Rover. 

Qualquer contato que você fizer com eles (por exemplo, ligar ou enviar um e-mail) e quaisquer dados que 

você fornecer a eles no uso de seus sites serão controlados por eles, não pela JLR. Se você tiver dúvidas 

sobre o uso de seus dados pessoais por parte de terceiros (como um revendedor, importador, provedor de 

crédito, provedor de produtos de arrendamento ou reparador), recomendamos que você entre em contato 

diretamente com essas partes. 

Para obter informações sobre terceiros independentes com os quais trabalhamos:   

Para Jaguar: 

• A nossa Rede de Concessionárias é geralmente identificável a partir do recurso do site “Localizar 

uma concessionária”. Você poderá pesquisar por nome, local ou código postal. Uma lista completa 
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de todas as concessionárias autorizadas pode ser acessada em: https://www.jaguar.com/retailer-

locator/index.html. 

Para Land Rover: 

• A nossa Rede de Concessionárias é geralmente identificável a partir do recurso do site “Localizar 

uma concessionária”. Você poderá pesquisar por nome, local ou código postal. Uma lista completa 

de todas as concessionárias autorizadas pode ser acessada em: https://www.landrover.com/dealer-

locator.html. 

…sobre fornecedores... 

Usamos vários fornecedores de serviços para auxiliar nossos negócios e esses prestadores de serviços 

podem ter acesso a nossos sistemas e dados a fim de fornecer serviços para nós e em seu nome, por 

exemplo, processadores de pagamento, tecnologia da informação, como provedores de hospedagem ou de 

serviços em nuvem, marketing, serviços de análise e suporte de publicidade digital, provedores de tecnologia 

de veículos conectados, incluindo suporte de conteúdo de veículos, serviços de autenticação, serviços ao 

cliente e tratamento de relacionamento, especialistas em serviços e sistemas, serviços administrativos ou 

de suporte e suporte de análise de sites.  

…sobre as empresas do Grupo JAGUAR LAND ROVER e como elas podem fornecer suporte de 

serviço... 

Como membro do Grupo Tata de empresas, podemos nos beneficiar da grande infraestrutura de TI e da 

experiência que existe em nossa estrutura corporativa mais ampla. Isso significa que os dados pessoais que 

você nos fornece podem ser acessados por membros de nosso grupo de empresas apenas conforme 

necessário para manutenção e suporte de serviços e sistemas, análise agregada, continuidade de negócios, 

TI e finalidades administrativas. Por exemplo, quando necessário para auxiliar em consultas específicas do 

site ou para fornecer suporte técnico que mantenha a funcionalidade do site.  

…sobre órgãos públicos, aplicação da lei e reguladores... 

Ocasionalmente, a polícia, outros órgãos de aplicação da lei e reguladores podem solicitar dados pessoais, 

por exemplo, para prevenir ou detectar crimes ou para prender ou processar os infratores.  

  

6.           INFORMAÇÕES SOBRE TRANSFERÊNCIAS INTERNACIONAIS DE DADOS.  

Os dados que coletamos de você serão armazenados no reino Unido e no Espaço Econômico Europeu 

(“EEE”) e/ou em outros países, na medida do necessário, para que nós ou nossos prestadores de 

serviços possamos fornecer os serviços do veículo e InControl. Os dados podem ser processados por 

pessoal que opera fora do Reino Unido e do EEE e trabalha para nós ou para um de nossos prestadores 

de serviços, incluindo aqueles envolvidos na prestação dos Serviços InControl. Quando os dados 

pessoais são compartilhados fora do Reino Unido e/ou do EEE, aplicamos medidas de segurança que 

se acrescentarão às proteções de dados que se aplicam a essas transferências de dados. Isto inclui 

uma avaliação da adequação do país do terceiro em questão, o uso de termos do contrato modelo 

aprovados (ou onde aplicável, aprovado pelo Reino Unido) pela Comissão Europeia, quando apropriado, 

e avaliação da certificação de Proteção de Privacidade para entidades localizadas nos EUA (quando for 

considerado um método de transferência adequado).  

 

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

…sobre as verificações de adequação que a JAGUAR LAND ROVER coloca em prática para 

transferências de dados internacionais… 

Quando a JAGUAR LAND ROVER escolhe compartilhar dados pessoais com um terceiro localizado fora da 

UE, os seguintes fatores são avaliados para auxiliar na transferência adequada desses dados: 

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

adequação aplicável por parte da Comissão Europeia. Temos empresas do grupo, e usamos 

fornecedores localizados em países que foram aprovados pela Comissão Europeia como tendo 

essencialmente leis equivalentes de proteção de dados. Uma lista completa destes países na data 

desta Política de Privacidade é: Andorra, Argentina, Canadá, Ilhas Faroé, Guernsey, Israel, Suíça, 

Japão, Jersey, Nova Zelândia, Uruguai e Ilha de Man. (O programa de Proteção de Privacidade UE-

EUA está descrito abaixo). Esta lista e informações sobre as proteções que a Comissão Europeia 

considerou encontram-se disponíveis em: https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-

protection/data-transfers-outside-eu/adequacy-protection-personal-data-non-eu-countries_en.  

• Uso de medidas conforme aprovadas pela Comissão Europeia para auxiliar as transferências 

adequadas de dados pessoais. Também temos empresas do grupo, e usamos fornecedores 

localizados em países que estão em outras partes do mundo. Para gerenciar a conformidade da 

proteção de dados com essas transferências, usaremos mecanismos de transferência de dados 

aprovados pelo Reino Unido e pela Comissão Europeia, como o uso de cláusulas contratuais modelo 

aprovadas. Também avaliaremos, quando aplicável, os casos em que um fornecedor é capaz de 

nos demonstrar que tem Regras Corporativas Vinculativas. (Regras Corporativas Vinculativas é um 

mecanismo de Proteção de Dados reconhecido pela GDPR para assegurar transferências 

adequadas de dados pessoais). Podemos trabalhar com fornecedores que sejam capazes de nos 

comprovar que são certificados pela Proteção de Privacidade, quando este for considerado um 

método de transferência adequado. 

o Para entender as proteções exigidas nas cláusulas modelo aprovadas pela Comissão 

Europeia, uma cópia modelo das mesmas está disponível aqui: 

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

contracts-transfer-personal-data-third-countries_en.  

o Para ver uma lista completa das Regras Corporativas Vinculativas aprovadas, use o 

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

eu/binding-corporate-rules_en. 

o Uma lista completa dos participantes da Proteção de Privacidade, e suas informações de 

certificação de Proteção de Privacidade estão disponíveis aqui: 

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

  

7.           POR QUANTO TEMPO MANTEMOS OS DADOS PESSOAIS.  

Manteremos seus dados pessoais pelo tempo que for necessário para fornecer os produtos e serviços 

que você assinou. Também podemos mantê-los para cumprir com nossas obrigações legais, atender a 

compromissos de serviço ou contrato, responder a consultas e resolver quaisquer disputas, atender 

nossos interesses legítimos e fazer valer nossos direitos.  

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
https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-outside-eu/model-contracts-transfer-personal-data-third-countries_en
https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-outside-eu/model-contracts-transfer-personal-data-third-countries_en
https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-outside-eu/binding-corporate-rules_en
https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-outside-eu/binding-corporate-rules_en
https://www.privacyshield.gov/welcome
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Os critérios que utilizamos para determinar os períodos de armazenamento incluem o seguinte: 

disposições contratuais que estejam em vigor, prazos legais de prescrição, exigências regulatórias 

aplicáveis e as normas do setor. 

8.           MANTER SUAS INFORMAÇÕES SEGURAS 

Tomaremos todas as medidas razoavelmente necessárias para garantir que seus dados sejam tratados 

de maneira segura e de acordo com esta Política de Privacidade. 

Exigimos que todos os nossos prestadores de serviços tenham medidas apropriadas para manter a 

segurança de suas informações e esses prestadores de serviços só poderão acessar e usar suas 

informações com a finalidade de fornecer os serviços acordados. 

Nos casos em que lhe fornecemos (ou em que você escolheu) uma senha que lhe permite acessar sua 

conta do Serviços InControl, você é responsável por manter esta senha confidencial. Solicitamos que 

não compartilhe sua senha com ninguém. Não armazenamos credenciais de login em serviços de 

terceiros aos quais você optou por se conectar. Armazenaremos com segurança apenas um token de 

autorização. 

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

através destes canais não é totalmente segura. Apesar de realizarmos todos os esforços para proteger 

os seus dados pessoais, não podemos garantir a segurança dos seus dados transmitidos pela 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 criptografia ou sistemas de autenticação, a fim de evitar qualquer tipo de perdas, uso 

indevido, alteração, divulgação, destruição, roubo ou acesso não autorizado. Se você tiver um veículo 

com um navegador da web, recomendamos que você tome cuidado em sua utilização e só acesse sites 

nos quais você confia. 

9.           DIREITOS DE PROTEÇÃO DOS SEUS DADOS.  

Você tem direitos em relação aos seus dados pessoais, incluindo: retirar o consentimento caso o tenha 

dado, ser informado e ter acesso aos seus dados pessoais, corrigir ou completar dados inexatos e, em 

certas circunstâncias, restringir, solicitar a eliminação, opor-se ao processamento ou solicitar a 

portabilidade de seus dados pessoais para outra organização. 

Você pode, a qualquer momento, atualizar seus dados pessoais mantidos por nós através do site My 

InControl ou do aplicativo Remote App.  

Tentamos garantir que fornecemos os melhores níveis de atendimento ao cliente. Se você precisar ou 

quiser entrar em contato conosco por qualquer motivo relacionado aos seus direitos de proteção de 

dados, entre em contato usando um dos endereços de e-mail de Relacionamento com o Cliente abaixo 

e acrescente no cabeçalho do assunto que está relacionado aos seus direitos de proteção de dados.  

•      cliente@landrover.com e cliente@jaguar.com 

Se você não estiver satisfeito e tiver uma reclamação relacionada à proteção de dados, entre em contato 

com nosso Escritório de Proteção de Dados diretamente para este e-mail: 

DPOffice@jaguarlandrover.com.  Se não estiver satisfeito, você também tem o direito de reclamar com 

uma autoridade de supervisão.  

Para saber mais sobre esses direitos de proteção de dados, consulte a caixa “Mais informações” abaixo.   

mailto:cliente@landrover.com
mailto:cliente@jaguar.com
mailto:DPOffice@jaguarlandrover.com


INCONTROL            15 

 

  

MAIS INFORMAÇÕES... 

… sobre meus direitos do titular dos dados... 

Se você nos deu consentimento para processar seus dados pessoais, inclusive para comunicações de 

marketing eletrônico, você tem o direito de retirar esse consentimento a qualquer momento. Basta utilizar 

as opções de cancelamento de assinatura apresentadas, que estão presentes nas comunicações de 

marketing por e-mail enviadas por nós.  

• Você pode pedir acesso aos dados pessoais que temos sobre você, opor-se ao processamento, 

solicitar que corrijamos qualquer erro, restringir ou interromper o processamento ou excluí-lo. Se 

você nos pedir para excluir ou interromper o processamento, nem sempre seremos obrigados a 

fazer isso. Se este for o caso, explicaremos o motivo.  

• Em determinadas circunstâncias, você pode nos pedir para lhe fornecer seus dados pessoais em 

formato eletrônico utilizável e transmiti-los a um terceiro (direito à portabilidade dos dados). Este 

direito só se aplica em determinadas circunstâncias. Quando não se aplicar, explicaremos o motivo.   

…sobre como entrar em contato com a autoridade de supervisão do Reino Unido…  

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

Reino Unido. É possível entrar em contato com o ICO por uma das seguintes formas: 

•        Acessando o site: www.ico.org.uk 

•        Ligando para 0303 123 1113 

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

Lane, Wilmslow SK9 5AF. 

  

10.        ALTERAÇÕES A ESTA POLÍTICA 

As atualizações desta Política de Privacidade serão exibidas aqui: https://incontrol.jaguar.com/jaguar-

portal-owner-web/about/privacy-policy/BRA e https://incontrol.landrover.com/jlr-portal-owner-

web/about/privacy-policy/BRA. Também será colocado um aviso no site My InControl, junto da política 

de privacidade atualizada. 

11.        SERVIÇOS DE TERCEIROS E LINKS PARA OUTROS SITES 

O site My InControl pode conter links para outros sites administrados por outras organizações que não 

controlamos. Esta Política de Privacidade não se aplica a esses outros sites, portanto, incentivamos 

você a ler suas declarações de privacidade. Observe que esta política também não se aplica a serviços 

e sites de terceiros de forma mais geral, incluindo aqueles que você pode acessar em conexão com seu 

uso do pacote InControl, ou quando você se cadastra em um aplicativo ou serviços diretamente com um 

terceiro. Favor consultar, nestes casos, a política de privacidade do terceiro em questão. Não somos 

responsáveis pelas políticas e práticas de privacidade de outros sites e aplicativos (mesmo que você os 

acesse usando os links que fornecemos). Fornecemos links para esses sites somente para sua 

informação e conveniência. Renunciamos especificamente à responsabilidade por seu conteúdo, 

https://incontrol.jaguar.com/jaguar-portal-owner-web/about/privacy-policy/BRA
https://incontrol.jaguar.com/jaguar-portal-owner-web/about/privacy-policy/BRA
https://incontrol.landrover.com/jlr-portal-owner-web/about/privacy-policy/BRA
https://incontrol.landrover.com/jlr-portal-owner-web/about/privacy-policy/BRA
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práticas de privacidade e termos de uso, e não fazemos endossos, declarações ou promessas sobre 

sua exatidão, conteúdo ou integridade.  

  

POLÍTICA DE COOKIES 

Um cookie é uma string só de texto com informações que um site transfere para um arquivo cookie do 

navegador no disco rígido do seu computador, de modo que o site consiga se lembrar de você. Os cookies 

podem ajudar um website a organizar conteúdos de forma a corresponderem mais rapidamente aos seus 

interesses - a maioria dos grandes websites utiliza cookies. Os cookies por si só não podem ser utilizados para 

identificá-lo. 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. 

Usamos dois tipos de cookies, conforme descrito nas tabelas abaixo.  

•      Cookies de sessão são cookies temporários que permanecem no arquivo cookie do navegador até 

que você saia do site; e 

•      Cookies persistentes, que permanecem no arquivo cookie do seu navegador durante mais tempo 

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

Os Cookies de sessão são utilizados: 

•      Para permitir que você leve informações através das páginas de nosso site e evite ter que reinserir 

informações; e 

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

Os Cookies persistentes são utilizados: 

•      Para nos ajudar a reconhecê-lo como um visitante único (usando um número, você não pode ser 

identificado pessoalmente) quando retornar ao nosso site;  

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

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

•      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 mesmo. Nós não 

conseguimos identificá-lo pessoalmente desta forma. 

Site My InControl 

O site My InControl e as páginas da web InControl utilizam cookies para diferenciá-lo de outros usuários do 

site My InControl. Os cookies ajudam-nos a proporcionar-lhe uma boa experiência quando usa os Serviços 

InControl e também nos permitem melhorar os Serviços InControl.  

Você pode aceitar ou recusar os cookies modificando as configurações no seu navegador. Contudo, poderá 

não conseguir usar todos os recursos interativos do serviço, caso os cookies sejam desativados. 

Segue abaixo uma lista dos principais cookies que utilizamos no site My InControl e para que os utilizamos. 
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Nome do Cookie 
Tipos de 

cookies 
Objetivo do Cookie 

Duração 

cookieInfoShownDealer Persistente  Este cookie armazena informações 

referentes à apresentação do aviso da 

política de cookies a você.   

2 meses a partir da 

primeira interação 

com o site. 

JSESSIONID Sessão Numa sessão em que utilize o website, 

este cookie armazena temporariamente 

as informações inseridas por você, a fim 

de permitir que alguns recursos do site 

funcionem à medida que navega pelas 

páginas.  

30 minutos de uso do 

site. 

cookieInfoShown Persistente Este cookie armazena informações 

referentes à apresentação do aviso da 

política de cookies a você.  

1 ano a partir da 

primeira interação 

com o site. 

JLR-remember-me Persistente Este cookie só é usado se você tiver 

autorizado que o portal se recorde de você 

sempre que iniciar sessão. Guarda 

um  arquivo da sua identificação. 

Durante o uso do site 

a partir da sua 

primeira interação 

com ele. 

JLR-remember-me-

login-name 

Persistente Este cookie só é usado se você tiver 

autorizado que o portal se recorde de você 

sempre que iniciar sessão. Ele armazena 

seu nome de usuário para identificação. 

Durante o uso do site 

a partir da sua 

primeira interação 

com ele. 

jlr-selected-locale Persistente Este cookie armazena o idioma de sua 

preferência para visualização do portal. 

Durante o uso do site 

a partir da sua 

primeira interação 

com ele. 

Google Analytics Persistente Utilizamos o “Google Analytics” para 

compilar estatísticas agregadas anônimas 

que nos permitam compreender a forma 

como os usuários usam o nosso site e nos 

ajudem a melhorar a estrutura do nosso 

site. Estes dados não o identificam 

pessoalmente. Consulte 

www.google.com/policies/privacy/partners 

e 

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

para obter mais informações.  

2 anos a partir da sua 

interação com o site. 

  

Você pode excluir e bloquear todos os cookies do site My InControl ativando a configuração em seu navegador 

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

para bloquear cookies, poderá vir mais tarde a constatar que alguns dos elementos do nosso website não 

funcionam corretamente.  

http://www.google.com/policies/privacy/partners
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout
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Sistema de infoentretenimento Pivi 

O sistema de infoentretenimento Pivi utiliza ferramentas de análise (incluindo cookies de terceiros) para 

compreender a sua utilização e ajudar-nos a melhorar e identificar problemas com os recursos do Pivi Pro. 

Você pode aceitar ou recusar cookies modificando as configurações no sistema de infoentretenimento Pivi. É 

possível alterar sua escolha a qualquer momento, nas configurações do veículo. 

Segue-se uma lista dos principais cookies que utilizamos e para que os utilizamos. 

Nome do cookie Tipo de 

cookie 

Propósito Duração 

fs_uid Persistente Este cookie é armazenado off-board e é 

usado para monitorar a identificação do 

usuário 

Expira 1 ano após o primeiro 

uso de um aplicativo 

habilitado. 

fs_session Sessão Este cookie armazena informações da 

sessão para análise 

Expira 30 dias após o primeiro 

uso de um aplicativo 

habilitado. 

fs_csrftoken Persistente Este cookie armazena um token para 

identificação 

Expira 30 dias após o primeiro 

uso de um aplicativo 

habilitado. 

fs_trusted_device Persistente Este cookie contém informações do 

dispositivo sobre o sistema Pivi para 

estabelecer uma conexão segura 

Expira 60 dias após o primeiro 

uso de um aplicativo 

habilitado. 

fs_last_activity Persistente Este cookie armazena informações 

sobre a sessão atual para ajudar com o 

tempo limite da sessão. 

Expira quando o recurso é 

fechado. 

Aplicativos de análise 

Utilizamos ferramentas de análise, incluindo o Google Analytics, em nossos Aplicativos. Elas são utilizadas 

para compilar estatísticas anônimas e agregadas que nos permitem entender como nossos clientes utilizam 

nossos Aplicativos e para nos ajudar a melhorá-los. Isso inclui o registro de falhas e erros do Aplicativo para 

fins de controle de qualidade e uso do Aplicativo no caso de um problema com o veículo, como uma colisão ou 

parada. 

Estes dados não o identificam pessoalmente. Consulte www.google.com/policies/privacy/partners para obter 

mais informação. 

Você pode optar por desativar o Google Analytics nos Aplicativos, por meio das configurações de sua conta. 

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

