
ASSINATURA DE LINHA
N.º______________*

Data da requisição 

Requisito um cartão de identificação, na Rodoviária do Alentejo, S.A., para “assinatura de linha”

entre as localidades de   

e     por   

e comprometo-me a observar as condições no verso da requisição.

Nome do Assinante 

CC / BI N.º  Data de Nascimento 

Morada     

Código Postal   Localidade 

Enc. Educ.   

Tel.: Enc. Educação 

Empresa  Localidade 

                      

Agente / D. O. P

_______________________

Assinatura

______________________

*Em caso de revalidação ou substituição indicar o número anterior

INTERURBANA

ESTUDANTE

PASSE 4_18

PASSE SUB_23



CONDIÇÕES

1.º A Rodoviária do Alentejo SA, obriga-se a fornecer o cartão de identificação após o quinto dia útil seguinte à entrega da requisição. A entrega 
será efetuada no local onde se registou a entrega da requisição.

2.º O direito de transporte é limitado:

a) Para o período em que é carregado

b) A utilização é somente válida nos meios de transporte da Rodoviária do Alentejo, e consoante a tipologia de passe solicitado nas  
carreiras correspondentes.

3.º Quando qualquer pessoa, que não seja o próprio assinante, usar ou tentar o título de transporte indevidamente, será este apreendido pelos  
agentes Rodoviária do Alentejo, sem prejuízo do competente processo judicial a seguir contra o autor ou cúmplice desta fraude ou tentativa de  
fraude.

4.º A perda ou extravio do cartão de identificação do assinante, não dá direito a qualquer indemnização ou substituição.

5.º Quando a requisição não for feita pelo titular do cartão, tanto este como o requisitante ficam sujeitos às obrigações emergentes deste contrato.

Dados pessoais

Esta recolha de dados é efetuada pela Empresa Rodoviária do Alentejo, S. A., que é responsável pelo tratamento dos seus dados. A Empresa tem  
sede na Estação Central de Camionagem, 2.º, Avenida Túlio Espanca, S/N, 7005-840 Évora e pode ser contactada através dessa mesma morada 
ou do seguinte email: privacidade@rodalentejo.pt.

O Encarregado de Proteção de Dados é Ana Fazendeiro, em representante da Protect Data (Best Privacy, Unipessoa, Lda.), com morada na Rua 
de Campolide n.º 164 D, 1070-037 Lisboa, que pode ser contactado através do seguinte email: privacidade@grupobarraqueiro.com

Os seus dados destinam-se:

- À emissão do seu título de transporte e à gestão da relação de serviços de transporte,  aqui  se incluindo emissão de faturas,  inserção de 
contactos. Estes tratamentos dos seus dados têm por fundamento a relação contratual que estabeleceu com a nossa empresa. O fornecimento dos 
dados é obrigatório e caso não os forneça não será possível prestar-lhe os nossos serviços.

- Ao envio de newsletters

Autoriza o uso dos seus dados para receber a nossa newsletter?

SIM   NÃO   

- À realização de ações de promoção e de marketing direto, levadas a cabo através de aparelhos de chamada automática, aparelhos de telecópia, 
por correio eletrónico, SMS, MMS, ou outros meios que permitam a receção de mensagens independentemente da intervenção dos destinatários.

Autoriza o uso dos seus dados para receber estas ações de promoção e marketing?

SIM   NÃO   

- À definição de perfis, com o objetivo de lhe oferecer um melhor serviço e de lhe prestar informações e ofertas comerciais de acordo com os seus 
gostos e as suas preferências.

Autoriza o uso dos seus dados para profiling?

SIM   NÃO   

Os dados recolhidos e detidos pela Empresa Rodoviária do Alentejo, SA poderão ser transmitidos, com respeito pelo dever da confidencialidade e 
pelo princípio da finalidade que presidiu à sua recolha, para as seguintes entidades:

- Entidades do grupo em que a Empresa Rodoviária do Alentejo, SA está inserida;

- Autoridades judiciais ou administrativas, nos casos em que tal cedência seja obrigatória.

Os dados serão armazenados e conservados apenas pelo período mínimo necessário para as finalidades que motivaram a sua recolha ou o seu 
posterior tratamento, findo o qual os mesmos serão eliminados.

Garantimos-lhe  o  direito  de  acesso,  atualização,  retificação,  eliminação,  portabilidade  apagamento  dos  seus  dados  pessoais  e  o  direito  de 
oposição a marketing e profiling. 

Poderá ainda apresentar reclamação à CNPD (Comissão Nacional de Proteção de Dados).

O exercício destes direitos  deverá  ser  realizado através do seguinte endereço de correio eletrónico:  privacidade@rodalentejo.pt.  Ou morada 
Estação Central de Camionagem, 2.º, Avenida Túlio Espanca, S/N, 7005-840 Évora
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