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Política de privacidade para o serviço 
de reservas para 
Passageiros 
Portugal 
Válida a partir de: 15 de março de 2017 
 
 

Esta é a Política de Privacidade da mytapp Portugal 
Unipessoal Lda., Avenida D. Carlos I, 107-109, 1200-816 
Lisboa. É válida para todas as aplicações móveis de 
reserva de táxis para passageiros (seguidamente: 
“Apps”), disponibilizadas pela mytapp Portugal 
Unipessoal Lda. para o serviço mytaxi.  
Com esta declaração pretendemos informar, de forma 
clara e abrangente, relativamente à recolha e 
processamento de dados pessoais através das nossas 
Apps.  
 
1.  Informação relativa à recolha de dados pessoais 

e identificação do fornecedor 
1.1 Seguidamente informamos sobre a recolha de 

dados pessoais durante a utilização das Apps. 
Dados pessoais são todos os dados que se 
referem à sua pessoa, por exemplo o seu nome, 
morada, endereço de e-mail, comportamentos 
de utilizador.   

1.2 A mytapp Portugal Unipessoal Lda. é a entidade 
fornecedora, no âmbito do Art. 4, Ponto 7 da 
Regulamento Geral sobre a Proteção de Dados 
(regulamento EU 2016/679, “RGPD”).  

 
2.  Direito a informação, retificação, bloqueio e 

eliminação, bem como direito de revogação ou 
objeção 

2.1 Tem o direito de, a qualquer altura, nos solicitar 
informações relativamente aos dados que temos 
guardados acerca da sua pessoa, bem como 
relativamente à sua proveniência, destinatários 
ou categorias de destinatário aos quais estas 
informações são transmitidas ou divulgadas, o 
objetivo da sua recolha e processamento, o 
período de armazenamento previsto, a existência 
de tomadas de decisão automatizadas efetuadas 
por nós e o potencial direito de recurso junto de 
uma autoridade supervisora. 

2.2 Além disso, tem ainda o direito a solicitar a 
retificação de dados incorretos, bem como o 
bloqueio e eliminação como a restrição do 
processamento dos dados, se cumpridos os 
pressupostos legais para tal. Se processarmos os 
seus dados pessoais para efeitos de marketing 
direto, tem o direito de se opor ao tratamento 
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This is the privacy policy of mytapp Portugal 
Unipessoal Lda., Avenida D. Carlos I, 107-109, 1200-
816 Lisboa. It applies to all mobile taxi booking 
applications for passengers (‘Apps’) provided by 
mytapp Portugal Unipessoal Lda. for the service 
mytaxi.  
In this policy we provide you with detailed, transparent 
information on the collection and processing of 
personal data through our Apps.  
 
 
1. Information on the collection of personal data 

and provider identification 
1.1 This section contains information on the 

collection of personal data while you use the 
Apps. Personal data are all data that relate to you 
personally, e.g. your name, address, email 
addresses and usage habits.  

 
1.2 mytapp Portugal Unipessoal Lda. is the provider 

in the sense of Art. 4 (7) of the General Data 
Protection Regulation (EU Regulation 2016/679, 
“GDPR”).  

 
2.  Right to information, correction, blocking and 

erasure of data as well as right of revocation and 
objection 

2.1 You are entitled at any time to request that we 
provide you with information about the data we 
have stored about you, as well as their origin, 
recipients or categories of recipients to which the 
data are disclosed, the purposes of the storing 
and processing, the envisaged period of storage, 
the existence of automated decision-making by 
us and a potential right to lodge a complaint with 
a supervisory authority. 

 
 
2.2 Additionally, you are entitled to request 

correction of inaccurate data and, if applicable 
under legal prerequisites, blocking and erasure as 
well as restriction of processing of data. If we 
process your personal data for direct marketing 
purposes, you have the right to object at any 
time to processing of the data for such 
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dos seus dados para estes efeitos, a qualquer 
altura.  Tal é também válido para a avaliação do 
seu comportamento como utilizador, desde que 
o mesmo esteja ligado a tal marketing direto. 

2.3 Caso nos tenha dado o seu consentimento 
relativo à utilização dos seus dados (ver ponto 5), 
poderá a qualquer altura revogar esse 
consentimento, com efeitos futuros. A revogação 
ou objeção, segundo o ponto 2, parágrafo 2, não 
tem para si quaisquer custos que os custos para 
a transmissão, na tarifa base. 

2.4 Todos os pedidos de informação, acesso a dados, 
revogações e consentimentos, bem como 
objeções e outros assuntos relacionados com o 
processamento de dados deverão ser enviados 
para o endereço de e-mail ajuda@mytaxi.com ou 
para a morada especificada no início do 
documento. 

 
3. Segurança de dados 
3.1 Implementamos medidas técnicas e 

organizacionais necessárias para garantir a 
segurança de dados, especialmente para 
proteger os seus dados pessoais dos riscos 
aquando da transmissão de dados, bem como do 
acesso por outras entidades. Estas medidas são 
sempre adequadas às mais recentes tecnologias 
existentes.  

 
4. Utilização de funções nas nossas Apps 
4.1 Para usar as nossas Apps para a reserva de táxis 

terá de introduzir dados pessoais, que 
utilizaremos para lhe prestar o respetivo serviço.    
Caso seja possível a introdução de informação 
adicional voluntariamente, esta será 
devidamente assinalada e apenas será 
processada com a sua autorização (ver ponto 5).  
Ao criar uma conta, os dados por si introduzidos 
são armazenados e podem ser revogados.   

4.2 Além disso, as Apps recolhem dados para a 
identificação do seu dispositivo móvel e 
informação GPS quando reserva um táxi. 

4.3 Utilizamos a informação que nos fornece e que 
recolhemos para processarmos a sua reserva de 
táxi bem como pagamento. Isto significa, em 
particular: 

 a. Transmitimos a sua localização aos motoristas 
de táxi e empresas contratantes de táxi que 
possam disponibilizar-lhe os respetivos serviços 
de táxi.  

 b. Transmitimos os dados da sua localização bem 
como outra informação obtida e recolhida (por 
exemplo o seu nome, número de telefone e, caso 

marketing. This also includes profiling of your 
user behavior to the extent that it is related to 
such direct marketing. 

 
2.3 If you have given us consent to use your data (see 

section 5), you can revoke the consent at any 
time with future effect. The revocation or the 
objection pursuant to section 2 (2) do not incur 
any costs other than the costs for the 
transmission at the base rate. 

 
2.4 Please send all requests for information and 

access to data, revocations of consents, 
objections and other matters relating to data 
processing to ajuda@mytaxi.com or to the 
address specified in the introduction. 

 
 
 
3.  Data security 
3.1 We have implemented appropriate technical and 

organizational measures in order to preserve 
data security and in particular to protect your 
personal data from the risks of data transfers and 
from being accessed by third parties. These 
measures are always state of the art.  

 
 
 
4.  Use of features in our Apps 
4.1 If you wish to use our Apps to book a taxi, you 

will be required to provide personal data that we 
will use to render the service in question. If 
additional data can also be provided voluntarily, 
they will be marked as such and only be 
processed with your prior consent (see section 5). 
When you create an account, the data you enter 
will be stored revocably.  

 
4.2 Additionally, the Apps collect data in order to 

identify your mobile device and GPS data in order 
to book a taxi. 

4.3 We use the data you provide and the data we 
collect to process your taxi booking and your 
payment. In particular, this means the following: 

 
 a. We disclose your GPS data to taxi drivers and 

taxi companies that can offer to provide the taxi 
service.  

 

 b. We disclose your GPS data and other data 
provided and collected (e.g. your name, phone 
number and, if you provide it, your photo) to the 
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tenha fornecido, a sua fotografia) ao motorista 
de táxi e à empresa contratante de táxis que 
aceitou a reserva.  

 c. Ao efetuar um pagamento através da nossa 
App, iremos transmitir a informação necessária 
para processar o pagamento ao nosso prestador 
de serviços de pagamentos; este irá ficar com os 
seus dados de pagamento guardados 
(especialmente a informação relativa aos 
métodos de pagamento).  

4.4 Poderá utilizar as Apps para efetuar avaliações 
públicas dos motoristas de táxi bem como dos 
veículos.  Se enviar uma avaliação, esta será 
atribuída a uma viagem específica, influenciando 
assim a média de avaliações do motorista bem 
como do veículo.  

4.5 Eliminaremos os seus dados pessoais após 
término do contrato bem como depois de ter 
expirado o período de obrigação de retenção 
estabelecido pelas regulamentações comerciais e 
fiscais.  

4.6 O processo de reserva é encriptado através de 
tecnologia SSL, de forma a evitar o acesso não 
autorizado à sua informação pessoal por parte 
de terceiros.  

4.7 Por vezes contratamos prestadores de serviço 
externos para efetuarem o processamento dos 
seus dados. Estes foram por nós cuidadosamente 
selecionados e contratados por escrito. Estes 
encontram-se vinculados às nossas instruções e 
são por nós regularmente controlados. Os 
prestadores de serviços não irão transmitir os 
seus dados a outras entidades.  

4.8 Tentamos sempre entender como os nossos 
clientes utilizam as nossas Apps, de forma a ser 
possível melhorá-las constantemente. Por este 
motivo utilizamos a Mixpanel, um serviço de 
análise fornecido pela Mixpanel Inc., 405 Howard 
St., 2nd Floor, San Francisco, CA 94105, EUA. A 
Mixpanel avalia a atividade do utilizador e os 
conteúdos acedidos dentro das nossas Apps. 
Para tal ser possível, a Mixpanel instala um 
cookie no seu dispositivo. Cookies são pequenos 
ficheiros de texto que armazenam configurações 
e dados relativos à aplicação no dispositivo de 
acesso e as enviam às Apps cada vez que as 
utiliza. As informações geradas pelos cookies, por 
norma são transmitidas pela Mixpanel para um 
servidor nos EUA, que as armazena. A Mixpanel 
recolhe e armazena os dados de utilizadores na 
forma de perfis pseudonimizados que não 
podem ser associados a dados pessoais. Poderá 
fazer com que a Mixpanel deixe de recolher e 

taxi driver and the taxi company that accepted 
the booking.  

 
 c. When you make a payment through our App, 

we will disclose the data required to process the 
payment to our payment services provider; the 
payment services provider will store these data 
(especially data on payment methods).  

 
 
4.4 You can use the Apps to post public reviews of 

taxi drivers and vehicles. If you post a review, it 
will be linked with a specific ride and will 
influence the review average of the taxi driver 
and vehicle.  

 
4.5 We will delete your personal data after the 

termination of the contract and the expiry of the 
data retention periods set out by tax and 
commercial law.  

 
4.6 The order process is encrypted with SSL 

technology in order to prevent unauthorised 
third parties from accessing your personal data.  

 
4.7 We sometimes engage third-party service 

providers to process your data. We select these 
service providers carefully and enter into written 
contracts with them. They are obliged to follow 
our instructions and we monitor them regularly. 
The service providers will not disclose your data 
to third parties.  

 
4.8 We strive to understand how customers use our 

Apps so as to make constant improvements to 
them. We therefore use Mixpanel, an analytics 
service provided by Mixpanel Inc., 405 Howard 
St., 2nd Floor, San Francisco, CA 94105, USA. 
Mixpanel evaluates user activity and the content 
viewed within our Apps. To enable it to do so, 
Mixpanel installs a cookie on your end device. 
Cookies are small text files which store settings 
and data relating to the Apps on the end device 
and send them to the Apps every time you use 
them. Mixpanel normally sends the information 
generated by cookies to a server in the USA and 
stores it there. Mixpanel collects and stores user 
data in pseudonymised profiles which may not be 
merged with personal data. You can prevent 
Mixpanel from collecting and storing your data 
with future effect by following the instructions on 
the page https://mixpanel.com/optout. This 
installs an opt-out cookie on your end device 
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armazenar os seus dados pessoais, com efeitos 
futuros, seguindo as instruções na página 
https://mixpanel.com/optout. Desta forma é 
instalado no dispositivo um “opt-out cookie”, 
quer previne que os seus dados continuem a ser 
recolhidos.   Assim sendo, será necessário que 
volte a abrir a página da Internet e que siga as 
instruções caso elimine os cookies no seu 
dispositivo ou caso esteja a utilizar um 
dispositivo diferente. Além disso, caso tenha 
concordado com o seu recebimento, utilizamos 
também a Mixpanel para lhe enviar notificações 
push personalizadas.  Caso não deseje continuar 
a receber tais notificações, poderá desativá-las a 
qualquer momento no seu sistema operativo.  
Poderá consultar a política de privacidade da 
Mixpanel em https://mixpanel.com/privacy. 
Usamos cláusulas padrão de proteção de dados 
como garantia adequada para a transmissão de 
dados à Mixpane 

4.9 Para a análise da utilização das nossas Apps e 
para o envio direcionado de notificações aos 
utilizadores das nossas Apps usamos o serviço de 
análise da web Appboy, um programa 
disponibilizado pela Appboy, Inc., 318 West 39th 
Street, New York, NY 10018, EUA. A Appboy usa 
uma característica pseudonimizada (o chamado 
“ID pseudónimo”), que possibilita a análise da 
utilização que você faz das nossas Apps. É 
identificada a versão do seu sistema operativo, é 
recolhida a informação do seu operador de rede, 
o país onde se encontra, bem como os seus 
hábitos e padrões de utilização dos nossos 
serviços. Em nenhuma altura a informação 
recolhida pela Appboy é cruzada com os dados 
referentes às pessoas por detrás do pseudónimo. 
A Appboy utiliza esta informação, em nosso 
nome, para avaliar a sua utilização das nossas 
Apps e para nos transmitir os relatórios 
referentes a essa avaliação.  Utilizamos essas 
informações para enviar aos utilizadores das 
nossas Apps informações relativas aos nossos 
serviços ou publicidade específica; tais 
mensagens são enviadas na forma de 
notificações push ou dentro da aplicação, desde 
que tenha dado o seu consentimento para as 
receber. As informações geradas com base no ID 
pseudónimo relativas à sua utilização das nossas 
Apps, por regra é envida para um servidor da 
Appboy nos EUA, sendo armazenadas lá. Para 
mais informações relativas à proteção de dados 
deverá consultar a política de privacidade da 
Appboy em http://www.appboy.com/privacy. 

which prevents the further collection of data. You 
will therefore have to open the website and 
follow the instructions again if you delete the 
cookies on your end device or are using a 
different end device. If you have agreed to 
receive them, we will also use Mixpanel to send 
you personalised push notifications. If you no 
longer wish to receive such notifications, you can 
deactivate them at any time through the settings 
in your operating system. You can view the 
privacy policy of Mixpanel at 
https://mixpanel.com/privacy. We are using 
standard data protection clauses as appropriate 
safeguards for the transfer of data to Mixpanel. 

 
 
 
 
 
 
4.9 We use the web analytics service Appboy, a 

program provided by Appboy, Inc., 318 West 
39th Street, New York, NY 10018, USA, to analyse 
how our Apps are used and to send notifications 
to the users of our Apps. Appboy utilises a 
pseudonymised feature (a pseudonym ID) to 
analyse how you use our Apps. It identifies the 
version of your operating system and what 
country you are in, and collects information 
about your network provider as well as your 
usage habits and patterns in connection with our 
services. At no point is the information collected 
by Appboy merged with data concerning the 
person behind the pseudonym. Appboy uses this 
information on our behalf to evaluate how you 
use our Apps and provide us with reports on it. 
We use this information to send messages with 
information on our services or personalised 
advertisements to users of our Apps; these 
messages are sent in the form of push 
notifications or in-app notifications, provided 
that you have consented to receiving them. The 
information generated by the pseudonym ID 
about your use of our Apps is normally sent to an 
Appboy server in the USA and stored there. For 
more information on data protection, please see 
the privacy policy of Appboy at 
http://www.appboy.com/privacy. You can 
prevent Appboy from processing your data by 
deactivating all tracking and analysis in the 
Imprint of the App. In case this functionality 
hasn’t been activated in your version of the app 
yet, you can inform us about your request to 

https://mixpanel.com/optout
https://mixpanel.com/privacy
http://www.appboy.com/privacy
https://mixpanel.com/privacy
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Poderá impedir a Appboy de processar as suas 
informações desativando todos os rastreamentos 
e avaliações na App, nos “Avisos Legais”. Caso 
esta função ainda não seja possível na sua versão 
da App, poderá enviar-nos a qualquer momento 
um e-mail, informando-nos de que pretende que 
os rastreamentos e avaliações sejam 
desativados, para o endereço de correio 
eletrónico ajuda@mytaxi.com. Usamos cláusulas 
padrão de proteção de dados como garantia 
adequada para a transmissão de dados à 
Appboy. 

4.10 Uma vez que, em caso de não pagamento o risco 
é suportado pela mytaxi, como salvaguarda dos 
legítimos interesses da mytaxi, aquando do 
registo de um novo método de pagamento e 
antes de qualquer transação é efetuada uma 
avaliação dos riscos de não pagamento com base 
em procedimentos matemáticos e estatísticos. 
Para a determinação da sua avaliação serão 
usadas informações como o seu nome, dados de 
pagamento e dados de viagens efetuadas. Para a 
determinação desse valor, a mytaxi não recolhe 
quaisquer dados referentes ao seu endereço. 
Esta informação é utilizada para calcular uma 
probabilidade estatística de não pagamento, 
sendo que a nossa decisão sobre a execução de 
pagamentos através da App baseia-se nessa 
probabilidade. Independentemente dos valores 
de qualquer avaliação, a funcionalidade de 
reserva de táxi sem pagamento através da App 
encontra-se disponível a qualquer utilizador. 
Caso não esteja de acordo com a nossa decisão 
no que respeita aos pagamentos através da App 
deverá contactar o nosso serviço de apoio ao 
cliente. Voltaremos a analisar a nossa decisão 
tendo em conta o seu ponto de vista. Chamamos 
a atenção para o facto de poder usar o serviço de 
reserva de táxis a qualquer altura sem que seja 
efetuada qualquer avaliação de risco de não 
pagamento, desde que não tenha registado 
qualquer método de pagamento na App. 

 
5. Declaração de consentimento relativa à 

proteção de dados e publicidade 
5.1 Caso durante o seu registo nos disponibilize, via 

e-mail ou outros canais de comunicação, 
informações pessoais adicionais que não sejam 
necessárias para a prestação dos nossos serviços, 
estará a fazê-lo de forma voluntária. Neste caso, 
ao introduzir e transmitir os seus dados 
pessoais desta forma, concede-nos o direito de 
recolha, processamento e utilização de tais 

deactivate tracking and analysis by writing us to 
ajuda@mytaxi.com. We are using standard data 
protection clauses as appropriate safeguards for 
the transfer of data to Appboy. 

 
 
 
 
 
 
 
 
4.10 As mytaxi bears the risk of non-payment, a 

mathematical and statistical assessment of the 
payment risk is carried out whenever a new 
payment method is registered and before a 
transaction in order to protect the vested 
interests of mytaxi. Data such as your name, 
payment data and ride data are used to generate 
your score. No address data are collected by 
mytaxi or used to generate the score. This 
information is used to calculate the statistical 
probability of non-payment and our decision on 
whether or not to allow you to pay through the 
App is based on that probability. Every user can 
use the App to book a taxi without paying 
through the App, regardless of their score. Please 
contact our customer services if you do not agree 
with our decision regarding payments through 
the App. We will re-examine our decision and 
take your point of view into account. Please note 
that you can always use the services of mytaxi 
without a score being generated, as long as you 
don’t register a payment method in the app. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
5.  Declaration of consent relating to data 

protection and advertising 
5.1 If you provide on the occasion of registration, by 

email or via other communication channels 
additional personal data which is not necessary 
for performing our services you always do so 
voluntarily. When you transmit your personal 
data in this way, you consent to the collection, 
processing and use of your data for the purpose 
that is recognisably associated with the entry of 
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informações para os fins associados à 
introdução das suas informações.  Poderá 
revogar este consentimento a qualquer altura, 
com efeitos no futuro (consultar o ponto 2, 
parágrafo 3 desta política de privacidade). 

5.2 Para efeitos de publicidade poderemos usar o 
seu nome, título e endereço de e-mail para o 
envio de informações relativas a produtos ou 
serviços próprios semelhantes por correio 
eletrónico (especialmente e-mail, SMS ou 
MMS). Poderá cancelar a qualquer momento a 
utilização dos seus dados pessoais para fins de 
publicidade (ver ponto 2, parágrafo 2). 

 
6. Alterações a esta política de privacidade 
6.1 Reservamo-nos o direito de alterar esta política 

de privacidade a qualquer altura.   
Recomendamos, portanto, que consulte 
regularmente a nossa política de privacidade 
atual.  

 
7.  Contacto 
 mytapp Portugal Unipessoal Lda. 
 Avenida D. Carlos I, 107-109 
 1200-816 Lisboa 
 
 Representada por: 
 Antonio Cantalapiedra 
 Jonas Gumny 
 
 E-Mail: ajuda@mytaxi.com 
 
 Inscrição no registo: 
 CAE Principal: 47910-R3; NIPC: 513709576 

your data. You can withdraw this consent for 
the future at any time (see section 2 (3) of this 
privacy policy). 

 
 
5.2 For advertising purposes we may use your 

name, title and email address to provide you 
with information about own similar goods and 
services using electronic mail (in particular 
email, SMS or MMS). You can object to such 
processing of data for direct marketing purposes 
at any time (see section 2 (2)). 

 
 
6.  Changes to this privacy policy 
6.1 We reserve the right to alter this privacy policy at 

any time. We therefore recommend that you 
read our current privacy policy on a regular basis.  

 
 
 
7.  Contact 
 mytapp Portugal Unipessoal Lda. 
 Avenida D. Carlos I, 107-109 
 1200-816 Lisboa 
 
 Represented by: 
 Antonio Cantalapiedra 
 Jonas Gumny 
 
 Email: ajuda@mytaxi.com 
 
 Registry entry: 
 CAE Principal: 47910-R3; NIPC: 513709576 
 

 


