
 

 

 

No âmbito e para a execução do contrato de seguro, e no cumprimento das diligências preparatórias e pré-contratuais 

necessárias à sua execução, a Liberty Seguros, Compañía de Seguros y Reaseguros, S.A., atuando através da sua 

Sucursal em Portugal, (“Liberty Seguros”), tratará os seus dados pessoais na qualidade de Responsável pelo tratamento 

dos dados pessoais, na medida em que determine as finalidades e os meios de tratamento dos dados.   

 

Neste contexto, a identidade e os contactos do Responsável pelo tratamento dos dados pessoais são os seguintes: 

Liberty Seguros, Compañía de Seguros y Reaseguros, S.A. 

Paseo de las Doce Estrellas, 4 – 28042 Madrid, Espanha 

Pode optar por contactar o Responsável pelo tratamento dos dados pessoais através do endereço: 

protecaodados@libertyseguros.pt 

 

O contacto do nosso Encarregado da Proteção de Dados é: dpo@libertyseguros.es   

 

1. Finalidades do tratamento e respetivos fundamentos de licitude 

Os dados pessoais recolhidos no âmbito do contrato de seguro, no momento da celebração do contrato ou no decorrer da 

sua vigência, poderão ser tratados para as finalidades e com base nos fundamentos de licitude que se indicam abaixo: 

• Gestão da relação pré-contratual e contratual, destinando-se os dados recolhidos à elaboração de propostas 

comerciais e à gestão de contratos de seguro, nomeadamente para efeitos de gestão de sinistros, sendo tal tratamento 

realizado para efeitos de cumprimento das diligências pré-contratuais necessárias à conclusão do contrato de seguro 

e à execução do mesmo; 

Dados Sensíveis // No âmbito da gestão da relação contratual, poderão ser tratadas categorias especiais de 

dados, nomeadamente, informação relacionada com a saúde do tomador de seguro ou da pessoa segura. Em 

determinados tipos de seguros, o tratamento dos seus dados pessoais de saúde pela Liberty Seguros é 

essencial para o cumprimento das diligências pré-contratuais necessárias à conclusão do contrato bem como 

para a execução das obrigações contratuais que resultam do contrato. Sem os seus dados de saúde, o contrato 

poderá não poder ser concluído. Quanto aos seguros de saúde cuja conclusão seja obrigatória, a Liberty 

Seguros procede ao tratamento dos seus dados pessoais de saúde na medida em que o mesmo é necessário 

por motivos de interesse público importante. Quanto aos demais seguros não obrigatórios que impliquem o 

tratamento de dados de saúde, os dados de saúde serão tratados com base no seu consentimento. 

• Gravação das chamadas efetuadas e recebidas entre si e a Liberty Seguros, com base no interesse legítimo da Liberty 

Seguros em monitorizar a qualidade do serviço e fazer prova da transação comercial caso esta tenha lugar;  

• Geolocalização dos locais de risco para efeitos de análise do risco, com base no interesse legítimo da Liberty Seguros; 

• Registo e conservação do endereço IP do dispositivo através do qual o Cliente se autentica em caso de conclusão do 

contrato de seguro por via eletrónica, designadamente através de assinatura digital, com base no interesse legítimo 

da Liberty Seguros em garantir a segurança, transparência e integridade dos dados e da operação;  

• Definição de perfis com finalidades estatísticas e atuariais, conforme necessário para determinação do risco e do 

prémio do contrato, tanto no momento de celebração do contrato como durante a sua execução, em atenção das 

novas circunstâncias pessoais ou da alteração da base técnica atuarial, sendo o fundamento de licitude os interesses 

legítimos da Liberty Seguros em avaliar o risco para a conclusão e execução do contrato de seguro; 

• Definição de perfis para desenho e comercialização de seguros, com o objetivo de conduzir uma avaliação do perfil 

do tomador de seguro ou pessoa segura, que determine o tipo de seguro mais adequado às características do seu 
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perfil, em cumprimento dos deveres legais que resultam, para o segurador e para o mediador, do Regime Jurídico da 

Distribuição de Seguros e de Resseguros, aprovado pela Lei n.º 7/2019, de 16 de janeiro; 

• Consulta de sistemas de informação, listas de sanções e listas de pessoas politicamente expostas, adequados para 

efeitos de cumprimento das obrigações do sector segurador em matéria de combate ao branqueamento de capitais e 

ao financiamento do terrorismo, nomeadamente, da Lei n.º 83/2017, de 18 de agosto; 

• Realização de todas as operações de tratamento de dados pessoais obrigatórias ao abrigo da lei aplicável em matéria 

seguradora, nomeadamente, da Lei n.º 147/2015, de 9 de setembro, que estabeleceu o Regime Jurídico de Acesso 

e Exercício da Atividade Seguradora e Resseguradora, da Lei n.º 7/2019, de 16 de janeiro, que estabeleceu o Regime 

Jurídico da Distribuição de Seguros e de Resseguros, e do Decreto-Lei n.º 72/2008, de 16 de abril, que estabeleceu 

o Regime Jurídico do Contrato de Seguro, entre outros normativos aplicáveis; 

• Quando aplicável, comunicação de dados pessoais entre a Liberty Seguros e o distribuidor de seguros, antes de 

celebrar o contrato de seguro com o tomador do seguro e durante a vigência do mesmo, com base na necessidade 

de comunicação da informação para o cumprimento do contrato ou avaliação do risco; 

• Tratamento e comunicação de dados pessoais em operações de cosseguro, resseguro, cessão ou administração de 

carteira, em que intervenha a Liberty Seguros, o que é realizado com base no interesse legítimo da Liberty Seguros 

na gestão e promoção do negócio; 

• Tratamento de dados pessoais através de ferramentas analíticas para diagnósticos de segurança e desenvolvimento 

de infraestruturas, bem como a sua comunicação a prestadores de serviços de segurança da rede e da informação, 

de acordo com o interesse legítimo da Liberty Seguros em garantir a cibersegurança, a segurança da informação, o 

desempenho das aplicações e a melhoria dos serviços prestados, incluindo o combate à fraude;   

• Realização e envio de comunicações comerciais sobre produtos de seguro próprios e serviços da Liberty Seguros, 

por qualquer meio, incluindo correio postal, e-mail, SMS, ou outro meio de comunicação equivalente, incluindo as 

redes sociais, o que é realizado com base no consentimento que tenha prestado para o efeito, incluindo para efeitos 

de definição de perfis comerciais correspondentes. A criação de perfis é um tratamento automatizado; 

• Envio de comunicações que incluem ações publicitárias e promocionais relativas a: (i) programas de fidelização; (ii) 

ofertas e descontos personalizados por ser cliente; (iii) prémios por recomendar a Liberty Seguros a família e amigos; 

(iv) comunicações como convites para eventos, mensagens em ocasiões especiais, newsletters, ou informação sobre 

patrocínios e segurança rodoviária; com o propósito de promover incentivos à retenção e captação de distribuidores 

de seguros e de clientes através de ofertas e benefícios, de acordo com o interesse legítimo da Liberty Seguros na 

criação e promoção de produtos apelativos e que vão ao encontro daquilo que são as necessidades e exigências dos 

clientes e do mercado; e, (v) inquéritos de satisfação sobre o serviço prestado, com base no interesse legítimo da 

Liberty Seguros em assegurar e monitorizar a qualidade do serviço prestado ao cliente. Estes tratamentos são 

realizados com base no interesse legítimo da Liberty Seguros, podendo o titular dos dados opor-se aos mesmos a 

qualquer momento bastando comunicar à Liberty Seguros a sua intenção nesse sentido;  

• Comunicação de dados pessoais a entidades cuja comunicação é obrigatória para cumprimento da lei, incluindo 

autoridades judiciais, fiscais e regulatórias, nomeadamente a Autoridade de Supervisão de Seguros e Fundos de 

Pensões. 

 

Salvo no que diz respeito ao tratamento de dados pessoais de saúde, ou outras categorias de dados sensíveis necessários 

à execução do contrato de seguro, nos termos acima expostos e de acordo com a legislação aplicável em matéria de 

proteção de dados, o cumprimento das diligências pré-contratuais e a execução do contrato não estão subordinados à 

prestação de consentimento por parte do titular dos dados para o efeito. 

  

 

 



 

 

2. Categorias de dados pessoais tratados e origem dos mesmos 

No âmbito do cumprimento das diligências pré-contratuais e da execução contratual, a Liberty Seguros tratará os dados 

pessoais, incluindo os dados de saúde necessários, que lhe sejam diretamente prestados pelo titular dos dados, bem como, 

quando aplicável, os dados pessoais que obtenha por outras vias, conforme permitido pelo contrato e por lei. Os dados 

pessoais sujeitos a tratamento pela Liberty Seguros podem dizer respeito ao tomador do seguro, assim como a qualquer 

terceiro relacionado com o contrato de seguro, nomeadamente, pessoas seguras e terceiros lesados ou sinistrados. Assim: 

• Será tratada a informação pessoal recolhida diretamente junto do tomador de seguro, pessoa segura, ou outro titular 

dos dados relacionado com o contrato, aquando da celebração do contrato e no cumprimento das diligências pré-

contratuais que o antecedem, incluindo a recolhida no momento do preenchimento da proposta (da declaração inicial 

do risco), da conclusão do contrato e da apólice, bem como os dados recolhidos durante a execução do contrato, 

incluindo em caso de sinistro; 

• Será tratada a informação pessoal que seja recolhida através de fontes lícitas, como para a determinação da solvência 

patrimonial e de crédito, bem como outra informação, sobre o próprio tomador de seguro ou outra pessoa interessada, 

que possa ser legitimamente recolhida pela Liberty Seguros. Além disso, no contexto da execução do contrato de 

seguro, poderão receber-se dados por parte de outros terceiros, como advogados, peritos, companhias seguradoras, 

clínicas e hospitais, ficheiros partilhados do setor segurador relativos a fraude, risco e solvência, entre outras 

entidades cuja informação deva e possa ser comunicada à Liberty Seguros, enquanto entidade responsável por um 

produto de seguro. 

 

3. Destinatários dos dados pessoais 

Os dados pessoais poderão ser comunicados às categorias de destinatários que se indicam em baixo: 

• Seguradoras congéneres e resseguradoras, por força de um cosseguro, resseguro ou da realização de operações 

conexas, como a cessão da administração da carteira, tendo em conta o interesse legítimo da Liberty Seguros em 

promover o negócio; 

• Os dados recolhidos aquando da celebração do contrato, bem como aqueles que vierem a ser fornecidos aquando 

da participação de um sinistro, serão comunicados à Associação Portuguesa de Seguradores para consulta do 

Ficheiro Nacional de Matrículas e do Ficheiro de Sinistros e Fraudes Automóveis, no momento da simulação de 

seguro, e para constituição dos mencionados Ficheiros, caso seja celebrado o contrato de seguro;   

• Prestadores de serviços de definição de perfis com fins estatístico-atuariais, necessários à determinação do risco e 

do prémio do contrato de seguro, tanto durante a realização das diligências pré-contratuais como durante a vigência 

do contrato, tendo em conta o interesse legítimo da Liberty Seguros em executar o contrato de seguro e avaliar o 

risco; 

• Prestadores de serviços de comunicação, para a disponibilização da rede de telecomunicações de dados e voz e 

comunicações móveis, e análise dos serviços e custos suportados, tendo em vista a sua otimização; 

• Agentes de seguros, atuando na qualidade de subcontratantes de dados quanto a todas as tarefas que lhe sejam 

atribuídas pela Liberty Seguros ao abrigo do Regime Jurídico da Distribuição de Seguros e Resseguros, aprovado 

pela Lei n.º 7/2019, de 16 de janeiro, ou qualquer diploma ou norma que o substitua; 

• Prestadores de serviços que realizem questionários de qualidade e satisfação, e gestão da informação obtida, tendo 

em conta o interesse legítimo da Liberty Seguros em assegurar e monitorizar a qualidade do serviço; 

• Autoridades de segurança, judiciais e tribunais com a finalidade de investigar condutas fraudulentas, para efeitos de 

cumprimento de obrigações legais a que a Liberty Seguros esteja sujeita; 

• Entidades públicas e privadas com a finalidade de investigar a relação económica e a situação tributária, como sejam 

os agentes de execução e a Autoridade Tributária e Aduaneira, para cumprimento da obrigação legal de cooperação 

e de colaboração sempre que prevalecentes ao dever de sigilo; 



 

 

• Empresas do grupo de empresas a que a Liberty Seguros pertence, localizadas dentro ou fora do EEE, incluindo a 

Liberty Mutual Insurance Company, a Liberty Mutual Group Incorporated, a Liberty International Holdings, Inc. e a 

Liberty Technologic Group, para efeitos de centralização dos processos informáticos e aplicações, bem como para 

cumprimento de obrigações legais, fiscais ou regulatórias; 

• Prestadores de serviços de segurança da rede e da informação, tendo em conta o interesse legítimo e, quando 

aplicável, a obrigação da Liberty Seguros em garantir a segurança da informação; 

• Prestadores de serviços profissionais, como por exemplo, advogados externos, auditores, e outras entidades que 

prestem serviços de alojamento e tratamento de dados, e ainda prestadores de serviços relacionados com a gestão 

e resolução de processos de sinistro, como são exemplo, os peritos, averiguadores, oficinas e reparadores; 

• Organismos públicos e privados com a finalidade de investigação de transações comerciais e pessoas, tendo em 

conta as obrigações em matéria de combate ao branqueamento de capitais e à fraude; e 

• Entidades gestoras de bases de dados públicas com finalidades de solvência, em caso de falha no pagamento do 

prémio, tendo em conta o interesse legítimo da Liberty Seguros em ser remunerada pelos serviços que presta e pelo 

cumprimento das obrigações legais neste sentido. 

 

4. Transferências internacionais de dados pessoais 

A sua informação pessoal poderá ser transferida para as categorias de destinatários que se indicam de seguida, alguns 

dos quais estando localizados em países fora da União Europeia, incluindo países que não proporcionam um nível de 

proteção de dados equivalente ao da União Europeia. Sem prejuízo, nestes casos, os mesmos serão tratados em estrito 

cumprimento da legislação europeia, especificamente incluindo a portuguesa, em matéria de proteção de dados pessoais, 

sem prejuízo das garantias que abaixo se indicam. 

Categoria de Destinatários País Receptor Garantia(s) 

Entidades resseguradoras 
Suíça / Estados Unidos da 

América / Reino Unido 
 

Decisão de Adequação / Cláusulas 

contratuais-tipo aprovadas pela Comissão 

Europeia / Regras vinculativas aplicáveis às 

empresas / Escudo de Proteção 

de Privacidade  

Prestadores de serviços para definição de perfis com 

finalidades estatístico-atuariais necessárias para a 

determinação do risco e do prémio do contrato de 

seguro 

Estados Unidos da América / 

Brasil 
 

Cláusulas contratuais-tipo aprovadas pela 

Comissão Europeia 

 

Prestadores de serviços para o envio de 

comunicações  
Estados Unidos da América  

Cláusulas contratuais-tipo aprovadas pela 

Comissão Europeia 

Prestadores de serviços para criação de perfis para 

efeitos de marketing  
Estados Unidos da América  

Cláusulas contratuais-tipo aprovadas pela 

Comissão Europeia/ Escudo de Proteção de 

Privacidade / Regras vinculativas aplicáveis 

às empresas 

Liberty Mutual Insurance Company e sociedades 

do Grupo de empresas a que pertence a Liberty 

Seguros, para a centralização dos processos 

informáticos e aplicações 

Estados Unidos da América  
Cláusulas contratuais-tipo aprovadas pela 

Comissão Europeia 

Prestadores de serviços de segurança da rede e da 

informação 

Estados Unidos da América / 

Índia  
 

Escudo de Privacidade / Cláusulas 

contratuais-tipo aprovadas pela Comissão 

Europeia / Regras vinculativas aplicáveis às 

empresas 

Prestadores de serviços para gestão da relação com 

clientes e mediadores 

 

Estados Unidos da América  
Cláusulas contratuais-tipo aprovadas pela 

Comissão Europeia 

Prestadores de serviços de computação e 

armazenamento em cloud. 
Estados Unidos da América  

Contratos / Garantias consideradas 

adequadas pelas autoridades de proteção de 

dados / Escudo de Proteção de Privacidade  



 

 

Organismos públicos e privados, e sociedades 

do Grupo de empresas a que pertence a Liberty 

Seguros, para a investigação de transações 

comerciais e pessoas tendo em conta o 

cumprimento de normas legais em matéria de 

branqueamento de capitais e financiamento do 

terrorismo, e combate à fraude e corrupção 

Estados Unidos da América  

Cláusulas contratuais-tipo aprovadas pela 

Comissão Europeia 

 

Prestadores de serviços financeiros para a 

centralização dos processos financeiros e de 

faturação 

Índia / Estados Unidos da 

América  
 

Cláusulas contratuais-tipo aprovadas pela 

Comissão Europeia 

 

5. Direitos dos titulares dos dados pessoais 

Tem o direito de solicitar à Liberty Seguros, Compañía de Seguros y Reaseguros, S.A., enquanto Responsável pelo 

tratamento, acesso aos dados pessoais que lhe digam respeito, bem como à sua retificação e ao seu apagamento, 

quando o exercício desse direito não comprometa as finalidades de tratamento para as quais os dados foram recolhidos. 

Em certas circunstâncias, tem ainda direito a solicitar a limitação do tratamento dos seus dados pessoais. Caso o 

tratamento em causa seja realizado com base nos interesses legítimos da Liberty Seguros, pode opor-se ao tratamento, 

dentro dos limites previstos na legislação aplicável e da presente relação contratual. De igual forma, tem o direito de não 

ficar sujeito a nenhuma decisão tomada exclusivamente com base no tratamento automatizado, incluindo a definição de 

perfis, podendo nesse caso obter intervenção humana por parte do Responsável pelo tratamento, manifestar o seu ponto 

de vista e contestar a decisão. Tem ainda direito à portabilidade dos dados, isto é, recebê-los num formato estruturado, 

de uso comum e leitura mecânica, e transmiti-los a outros responsáveis pelo tratamento.  

Sempre que o tratamento dos dados seja baseado no consentimento, tem o direito de retirar o consentimento em qualquer 

altura. A retirada do consentimento não compromete a licitude do tratamento efetuado com base no consentimento 

previamente dado.  

Qualquer um destes direitos pode ser exercido diretamente junto da Liberty Seguros, Compañía de Seguros y 

Reaseguros, S.A., através da sua Sucursal em Portugal, por e-mail para protecaodados@libertyseguros.pt.  

Mais é informado que tem o direito de apresentar reclamações junto da Comissão Nacional de Proteção de Dados. 

 

6. Conservação dos dados pessoais 

A informação pessoal apenas será conservada enquanto decorra uma finalidade de tratamento válida e durante todo o 

tempo em que a sua conservação se revele necessária para efeitos de cumprimento de obrigações contratuais, legais, 

fiscais e regulatórias.  

Os dados pessoais tratados para efeitos de conclusão e gestão do contrato de seguro serão conservados durante o período 

em que durarem as obrigações contratuais e legais aplicáveis, sendo apagados quando sejam atingidos os prazos de 

caducidade ou prescrição aplicáveis a tais obrigações, ou assim que deixem de ser necessários para o cumprimento da 

finalidade para o qual foram recolhidos, sem prejuízo da conservação da informação enquanto for necessária por estarem 

em curso processos de contencioso. A informação pessoal será conservada, para efeitos de gestão de sinistros e gestão 

de reclamações, durante o período necessário para determinar responsabilidades implicadas e enquanto estiverem a ser 

cumpridas as obrigações contratuais e legáveis aplicáveis. 

Quando em causa esteja o cumprimento de obrigações legais, de qualquer natureza, os dados pessoais recolhidos para 

esse efeito serão conservados durante os períodos legal ou administrativamente impostos. Em particular, os dados 

pessoais recolhidos para efeitos de combate ao branqueamento de capitais e financiamento do terrorismo serão 

conservados durante o prazo de 7 (sete) anos, sendo o prazo de conservação de 10 (dez) anos para cumprimento de 

obrigações fiscais e contabilísticas. 

Quanto aos dados pessoais tratados para fins de marketing, os mesmos serão conservados pelo período em que durar o 

consentimento. 
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