
Acerca do NEXTFLEET 
O NEXTFLEET é uma interface do utilizador gráfica utilizada por Prestadores de serviços 

automóveis (organizações que prestam serviços na indústria automóvel como, por exemplo, aluguer 

de viaturas, manutenção de veículos, leasing, etc.) com quem a Webfleet Solutions tem acordos de 

recolha de dados de veículos da respetiva frota. Estes acordos contêm cláusulas que garantem a 

recolha adequada de dados desses veículos e protegem a sua utilização.  

 

É necessário que esteja presente e ativo no veículo um equipamento Webfleet Solutions LINK ou 

uma unidade de telemática a bordo instalada pelo fabricante, daqui em diante denominado por 

"Equipamento". Este equipamento envia dados à Plataforma de serviço da Webfleet Solutions 

Telematics, que alimenta a interface do utilizador do NEXTFLEET. O equipamento recolhe dados do 

veículo frequentemente para criar relatórios e para fornecer informações sobre o veículo, como a 

quilometragem, necessidades de manutenção, acidentes e estado técnico.  

 

Em situações específicas, mas limitadas, os dados de localização de um veículo também podem 

ser recolhidos, de forma a fornecer assistência ao condutor. O gestor de frotas é sempre notificado 

e tem de conceder a sua autorização em nome do cliente para localizar o veículo em questão. Os 

dados de localização são obtidos a partir do sensor GPS no equipamento.  

 

Todos os dados do veículo são combinados com uma hora, para que todos os eventos e relatórios 

possam ser correspondidos com uma data e hora. Para permitir que o NEXTFLEET visualize os 

dados do veículo, estes dados são enviados para os servidores da Webfleet Solutions através da 

ligação de dados fornecida no equipamento. Os dados são guardados na Webfleet Solutions com 

relação a uma conta sob controlo do gestor de frotas. O gestor de frotas representa a organização 

que suporta a utilização do veículo ou que é proprietária do veículo, normalmente uma empresa de 

leasing, um importador de automóveis, um concessionário ou um construtor.  

 

Dados recolhidos pelo NEXTFLEET e pelos equipamentos no veículo 

O equipamento instalado no veículo e o NEXTFLEET vão recolher as seguintes informações: 

• Data e hora. 

• Informações que identificam o veículo e o próprio equipamento. 

• Informações relacionadas com o veículo e com o respetivo desempenho: conta-quilómetros, 

tensão e estado da bateria, consumo de combustível, nível de combustível, aceleração de 

impacto em caso de acidente, mensagens de manutenção necessária e de estado técnico 

emitidas pelos sistemas de diagnóstico internos do veículo. 



• Informação para efeitos de diagnóstico: versões de software, tipos de equipamento, cortes 

de energia, registos de erros. 

• Informações como a localização e direção do veículo, que são recolhidas e utilizadas 

apenas em caso de avaria, acidente, perda ou roubo. 

 

 

Como são recolhidos os dados 

O gestor de frotas identificou vários motivos para os quais as informações recolhidas a partir do 

veículo vão ser utilizadas, quem terá acesso a tais informações e o período de tempo de 

armazenamento dessas informações. Consulte o seu gestor de frotas para mais informações sobre 

que dados são recolhidos e com que finalidade.  

 

 

Frequência de recolha de dados 

O equipamento envia automaticamente os dados recolhidos para a Webfleet Solutions. Isto 

acontece frequentemente. Normalmente, a cada minuto.  

 

Como são armazenados os dados 

A conta utilizada para armazenar os dados nos servidores da Webfleet Solutions só é acessível a 

pessoas autorizadas e com a formação necessária, que têm conhecimento de todos os 

regulamentos de privacidade aplicáveis. A conta é utilizada para dar acesso aos dados 

armazenados nos servidores da Webfleet Solutions. A informação é mantida nessa conta durante o 

tempo de existência da conta, ou durante o tempo que o gestor de frotas tenha determinado 

armazenar estes dados, de acordo com as definições de retenção que o NEXTFLEET oferece. 

Consulte o seu gestor de frotas para obter informações sobre como é que a informação é 

armazenada e durante quanto tempo é que os dados recolhidos são retidos. 

 

Como é mantida a proteção dos dados recolhidos 

As informações recolhidas são armazenadas na União Europeia e estão sujeitas às leis de proteção 

de dados da Europa. A Webfleet Solutions aplica métodos de segurança com base nos padrões da 

indústria, incluindo tecnologias como pseudoanonimização, hashing e encriptação, para proteger as 

informações recolhidas contra acesso não autorizado durante o armazenamento e durante o envio e 

obtenção a partir do equipamento Webfleet Solutions e dos servidores da Webfleet Solutions.  

 

A Webfleet Solutions não permite o acesso de terceiros à informação recolhida nem a utiliza para 



qualquer outro fim, exceto se for explicitamente e legalmente obrigada a fazê-lo como consequência 

de um processo jurídico. 

 

Outros condutores do veículo 

Se o veículo com um equipamento instalado for partilhado entre vários condutores, o proprietário do 

contrato é responsável por informar esses condutores de que os dados do veículo são recolhidos e 

de que o gestor de frotas poderá ter acesso a relatórios sobre as informações. 

 

Utilizações dos dados de localização 

Os dados de localização são apenas recolhidos em relação a um evento específico que requer esta 

informação. Tais eventos específicos incluem um potencial acidente em que o veículo possa estar 

envolvido, um veículo avariado, um veículo roubado e/ou perdido. Os dados de localização só são 

recolhidos na extensão em que o gestor de frotas em questão tenha solicitado explicitamente os 

dados de localização de tal veículo e que tenha fornecido a autorização adequada para que lhe 

sejam fornecidos tais dados em nome do cliente. O gestor de frotas utiliza esses dados de 

localização para dar assistência aos condutores, para permitir que o veículo seja reparado numa 

oficina preferencial e para reconstruir os eventos que resultaram num acidente. 

 

 

Contactar a Webfleet Solutions 

Se acreditar que as informações recolhidas não estão a ser utilizadas para a finalidade a que se 

destinam, ou se tiver alguma questão ou pedido, contacte o seu gestor de frotas/pessoa de 

contacto.  

 

Mediante pedido por escrito, a Webfleet Solutions pode fornecer os dados que recolhe do veículo 

da pessoa em causa. Se solicitado, a Webfleet Solutions irá cessar a recolha de dados e eliminar 

todos os dados que recolhe e que recolheu dos seus servidores. Para satisfazer qualquer um 

destes pedidos, a identidade do solicitante tem de ser validada pelo gestor de frotas. É necessário 

que fique claro que a desativação da recolha de dados e a eliminação do histórico dos dados pode 

entrar em conflito com acordos que foram celebrados com o proprietário do contrato e podem 

acarretar consequências financeiras para o proprietário do contrato. Contacte o gestor de frotas 

para obter mais informações sobre o envio de um pedido, tal como definido acima.  

 



Se necessário, a Webfleet Solutions pode ser contactada relativamente a este assunto na seguinte 

morada:  

 

Webfleet Solutions B.V.  

Legal Department  

De Ruijterkade 154  

1011 AC Amsterdam  

The Netherlands 

 
Se acreditar que terceiros externos à Webfleet Solutions não estão a utilizar as informações 

recolhidas para a finalidade a que se destinam ou tal como descrito acima, contacte diretamente 

esses terceiros. 


