Na AEVA, privilegiamos a proximidade e a salvaguarda da sua privacidade.
A partir de 25 de maio de 2018, o Regulamento Geral de proteção de Dados (RPGD) enquadra e regula o
tratamento de dados pessoais por parte das empresas, entidades privadas e organismos públicos.
Conheça a nossa POLITICA DE PRIVACIDADE.
Neste sentido, informamos que irá continuar a receber, em primeira mão, as nossas newsletters,
publicidade, convites para eventos, atividades e demais informações tendo como principal objetivo
a promoção das atividades desenvolvidas pela AEVA e suas marcas.

Queremos continuar a mostrar o que de bom se faz na AEVA.
CONFIRME AQUI

Caso pretenda deixar de receber as nossas comunicações e/ou alterar os seus dados pessoais, por
favor entre em contacto connosco através do email: protecaodados@aeva.eu
A AEVA não revelará, comunicará, distribuirá ou cederá de qualquer outra forma os seus dados sem prejuízo da sua autorização.
O envio deste e-mail informativo não configura uma comunicação não solicitada para fins de marketing, uma vez que é realizado de
acordo com o disposto no artigo 13-A da Lei 46/2012 de 29/08 (Lei da Proteção de Dados Pessoais e Privacidade

At AEVA, we privilege proximity and safeguard of your privacy.
From May 25th 2018 on, the General Data Protection Regulation (GDPR) frames and rules the processing
of personal data by entreprises, private bodies and public organisms.
Review our PRIVACY POLICY.
In this regard, we inform that you will continue to receive, at first hand, our newsletters,
advertisements, invitations to events, activities and other information, having as their main purpose
the promotion of the activities developed by AEVA and its brands.

We want to keep on showing you the best of what is done at AEVA.

PLEASE CONFIRM HERE

If you wish not to receive our communications and/or change your personal information, please
contact us via the email address: protecaodados@aeva.eu
AEVA will not disclose, communicate, distribute or provide in any way your personal data without prejudice of your permission.
The sending of this informative e-mail does not entail an unsolicited communication for marketing purposes, once it is carried out in
accordance with the provisions of Article 13-A of Law 46/2012 de 29/08 (Personal Data Protection and Privacy in the
Telecommunications Sector Law).

Muito obrigada pela sua colaboração! | Thank you for your collaboration!

