CONSENTIMENTO PARA
EFEITOS DE RGPD
ASSUNTO: INFORMAÇÃO IMPORTANTE SOBRE
A PROTEÇÃO DE DADOS PESSOAIS (RGPD)

A legislação da proteção de dados pessoais mudou e a sua resposta é importante para si e para nós. A partir de
25 de maio de 2018, terá ainda mais controlo sobre os seus dados, com quem os partilha e como são utilizados.
Neste sentido, foi atualizada a nossa Política de Privacidade e Proteção de Dados – que poderá consultar em
www.agille.pt –, pelo que em relação às comunicações sobre produtos e serviços que lhe dirigimos, que não são
necessários à execução e gestão dos contratos de seguros em vigor e que têm a nossa mediação, necessitamos
que confirme o seu consentimento.
Estamos sempre a pensar em melhorar o nosso serviço e sabemos que os seus dados representam a sua
privacidade, por isso queremos tratá-los com segurança e de acordo com a sua preferência. Preencha e devolva,
por favor, o destacável abaixo, para que apenas receba a informação que pretende.
Alertamos que se não nos enviar as suas preferências, deixará de receber as nossas comunicações que, apesar
de não serem necessárias à execução e gestão dos contratos de seguros em vigor – estas continuarão a ser-lhe
enviadas –, podem revestir-se de grande interesse para si no que respeita à nossa oferta de produtos e serviços.
Se tiver alguma dúvida sobre este tema ou quiser pedir para alterar ou retirar a autorização para o tratamento
dos seus dados, pode fazê-lo através do e-mail geral@agille.pt ou por correio postal para o endereço Av. da
Liberdade 90, 1269-026, Lisboa.
Nos termos do novo Regulamento Geral de Proteção de Dados Pessoais (RGPD), solicitamos o seu consentimento
em conformidade com a nossa Política de Privacidade e Proteção de Dados.
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a) Tratamento dos seus dados pessoais necessários para a execução e gestão do contracto de
seguro e de mediação de seguros dos ramos vida e não vida bem como para diligências précontatuais.
b) Comunicações de campanhas e ações de comercialização de produtos e serviços, incluindo
eventos, não relacionados com o contrato de seguro mediado, nem necessários à sua execução
e gestão, a realizar pelo mediador de seguros durante a vigência daquele.
c) Comunicações sobre produtos e serviços de seguros personalizados de acordo com o perfil
do titular dos dados, incluindo eventos, tendo em conta os ramos de seguros e modalidades
de apólices e operações contratadas, a realizar pelo próprio mediador de seguros, durante a
vigência do contrato de seguro, mas não necessários à sua execução e gestão.

Declaro que tomei conhecimento das informações supramencionadas e concordo que os meus dados pessoais
sejam recolhidos pela Firstagille – Mediação de Seguros, Lda. enquanto mediador de seguros dos contratos por
mim subscritos e tratados para cada uma das finalidades que acima assinalei.
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