
As Agências 2% Rede Imobiliária guardam os dados dos seus Clientes única e
exclusivamente para:

• Os informar sempre que surja uma oportunidade para vender, comprar ou 
arrendar um imóvel; 

• Lhes dar apoio administrativo no processo de compra, venda ou arrendamento 
de um imóvel; 

• Os informar da existência de promoções ou campanhas de marketing; 

• Gerar recomendações automáticas de imóveis em função do perfil de cada 
Cliente 2% Rede Imobiliária;

• Confirmação de agendamento de reuniões, visitas e outras mensagens de 
cariz informativo;

Os dados dos clientes serão também usados para efeitos de celebração de Contratos 
Promessa de Compra e Venda, outorga de escrituras, e  realização de atos de registo 
referentes  a imóveis, junto de notários, conservatórias e entidades equiparadas;

Os dados dos Clientes são obtidos com base em informações recebidas direta ou 
indiretamente dos Clientes e da documentação que os Clientes fornecem, e são 
recolhidas pelas Agências 2% Rede Imobiliária e seus representantes, e são tratados 
informaticamente por cada uma dessas Agências, por pessoa singular ou coletiva 
nomeada para esse efeito.

Os dados dos Clientes são guardados por um período máximo de 2 anos a contar do
último contacto realizado com o Cliente, exceto nos casos em que existam obrigações
jurídicas específicas, que imponham prazo maiores.

Cada Cliente poderá ainda:

• Opor-se ao tratamento dos seus dados;

• Retirar qualquer consentimento que tenha dado, sendo certo que essa prática
não retira licitude ao tratamento dos dados em tempo anterior;

• Requerer a correção, atualização ou destruição dos dados.

A comunicação destes procedimentos deverá ser fei ta para o mai l
privacidade@2porcento.pt com a indicação da Agência 2% Rede Imobiliária
responsável pelo tratamento desses dados.

Os clientes têm ainda o direito de ser informados caso ocorra qualquer violação dos
seus dados pessoais e de apresentar uma reclamação sobre o tratamento dos seus
dados à autoridade de controlo – Comissão Nacional de Proteção de Dados.

Todos os contactos gerados por todas as ações de recrutamento, se recebidos pela
sede da marca 2% Rede Imobiliária, serão encaminhados para a Agência 2% da zona
do candidato, e imediatamente apagados da base de dados da sede da marca.

O tratamento dos dados dos candidatos a trabalhar na 2% Rede Imobiliária terão um
tratamento em tudo semelhante aos clientes da 2% Rede Imobiliária.
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