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Introdução
A Algeco respeita a sua privacidade e compromete-se a proteger os seus dados pessoais. Este
aviso de privacidade irá informá-lo sobre o modo como protegemos os seus dados pessoais
quando visita o nosso sítio da internet (independentemente da sua localização) e sobre os seus
direitos de privacidade e de que forma a legislação os protegem.
1.

Informação importante sobre quem somos
Finalidade deste aviso de privacidade
O presente aviso de privacidade destina-se a informá-lo sobre como a Algeco reúne e processa os
seus dados pessoais através da utilização deste sítio da internet, incluindo os dados que nos possa
facultar quando se regista na nossa newsletter, adquire um produto ou serviço ou participa num
concurso.
Este sítio da internet não se destina a crianças e não recolhemos os dados relacionados com
crianças deliberadamente.
É importante que leia este aviso de privacidade juntamente com os demais avisos de privacidade
ou notificações de processamento justo, que fornecemos em ocasiões específicas quando
recolhemos ou a processamos os seus dados pessoais, para que tenha pleno conhecimento de
como e por que motivo usamos as suas informações. Este aviso de privacidade complementa os
restantes avisos e não pretende revogá-los.
Regulador
A Algeco é constituída por diferentes entidades jurídicas, cujas informações encontram-se no
anexo a este aviso de privacidade. Este aviso de privacidade é emitido em nome do Grupo Algeco
pelo que, sempre que mencionamos "Algeco", "nós", ou "nosso", referimo-nos à empresa em
questão no Grupo Algeco, responsável pelo processamento dos seus dados. Iremos informá-lo
sobre qual a entidade responsável pelos seus dados quando adquire um produto ou serviço. O
regulador e responsável pelos sítios da internet locais é a entidade local aplicável, presente no
anexo deste aviso de privacidade.
Em caso de dúvida sobre o presente aviso de privacidade, incluindo qualquer pedido para exercer
os seus direitos legais, por favor, contacte privacyquestions@algeco.com
A qualquer momento, tem o direito a apresentar uma reclamação à autoridade de supervisão sobre
questões de proteção de dados no seu país. Porém, agradecemos a oportunidade de analisar as
suas preocupações antes de abordar a autoridade de supervisão pelo que, por favor, contate-nos
em primeira instância.
Alterações ao aviso de privacidade e a sua obrigação em informar-nos das alterações
Esta versão foi atualizada a 1 de junho de 2018.
É importante que a informação que temos sobre si esteja correta e atual. Se os seus dados
pessoais se alterarem durante a relação que mantém connosco, por favor, informe-nos.
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Ligações de terceiros
O nosso sítio da internet inclui ligações a outros sítios da internet, plug-ins e aplicações. Ao clicar
ou ativar essas ligações poderá permitir que terceiros recolham ou partilhem os seus dados
pessoais. Não controlamos estes sítios da Internet e não somos responsáveis pelas declarações
de privacidade. Quando deixar o nosso sítio da Internet, incentivamo-lo a ler o aviso de privacidade
de cada sítio da internet que visita.
2.

Os dados que recolhemos sobre si
Dados pessoais, ou informação pessoal, significam qualquer informação sobre um indivíduo a partir
da qual determinada pessoa possa ser identificada. Não inclui dados em que a identificação tenha
sido removida (dados anónimos).
Podemos recolher, utilizar, guardar e transferir os seus diferentes tipos de dados pessoais.
Agrupamo-los do seguinte modo:


Dados de Identificação incluem nome, apelidos, nome de utilizador ou identificação
semelhante, estado civil, título, data de nascimento e género.



Dados de Contacto incluem morada de faturação, morada de entrega, morada de correio
eletrónico e números de telefone.



Dados Financeiros incluem conta bancária e detalhes do cartão de pagamento.



Dados de Transação incluem detalhes sobre pagamentos recebidos e realizados, assim como
o detalhe de produtos e serviços adquiridos.



Dados Técnicos incluem a morada de protocolo de internet (IP), os seus dados de registo, tipo
de browser e versão de navegação, definição e localização de fuso horário, tipos e versões de
plug-in do browser, sistema operativo e plataforma, assim como outra tecnologia dos
dispositivos que utilize para aceder a este sítio da internet.



Dados de Perfil incluem o seu nome de utilizador e palavra-passe, as suas aquisições e
encomendas, os seus interesses, preferências, comentários e respostas a inquéritos.



Dados de Utilização incluem informações sobre como utiliza o nosso sítio da internet, produtos
e serviços.



Dados de Marketing e Comunicação incluem as suas preferências ao receber o nosso
conteúdo de marketing, bem como de entidades terceiras e as suas preferências de
comunicação.

Igualmente recolhemos, utilizamos e partilhamos dados agregados, como dados estatísticos ou
demográficos para qualquer finalidade. Os dados agregados podem variar dos seus dados
pessoais, porém não são considerados, pela lei, dados pessoais, uma vez que não revelam, direta
ou indiretamente, a sua identidade. Por exemplo, podemos agregar os seus dados de utilização
para calcular a percentagem de utilizadores que acedem a uma característica específica do nosso
sítio da internet. No entanto, se combinarmos ou ligarmos os dados agregados aos seus dados
pessoais, de forma a que possa ser identificado direta ou indiretamente, trataremos os dados
combinados como dados protegidos em conformidade com o presente aviso de privacidade.
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Não recolhemos Categorias Especiais de Dados Pessoais (o que inclui detalhes sobre a sua
raça ou etnia, crenças religiosas ou filosóficas, vida sexual, orientação sexual, opiniões políticas,
associativismo a sindicatos, informações sobre a sua saúde e dados genéticos e biométricos). Não
recolhemos informações sobre o seu registo criminal.
Se não fornecer dados pessoais
Sempre que necessitarmos de recolher os seus dados pessoais em virtude da lei, ou ao abrigo dos
termos de um contrato e não nos apresentar os dados quando solicitados, poderemos não realizar
o contrato (por exemplo, fornecer-lhe bens ou serviços). Neste caso, poderemos ter de cancelar um
produto ou serviço, no entanto notificá-lo-emos sempre que ocorra.
3.

De que modo são os seus dados pessoais recolhidos?
Usamos diferentes métodos para a recolha dos seus dados, entre outros, através de:


4.

Interações diretas. Pode indicar-nos a sua identificação, contacto e dados financeiros através
do preenchimento de formulários ou através de correspondência por correio, telefone, e-mail ou
qualquer outro meio. Incluem-se os dados pessoais que nos fornece sempre que:


Solicita informações sobre produtos ou serviços;



Cria uma conta connosco;



Subscreve o nosso serviço ou publicações;



Solicita o envio de conteúdos de marketing;



Participa num concurso, promoção ou inquérito; ou



Dá-nos a sua opinião.



Tecnologias automatizadas ou interações. Uma vez que interage com o nosso sítio da
internet, podemos automaticamente recolher dados técnicos sobre o seu equipamento, ações
de pesquisa e padrões. Recolhemos estes dados pessoais usando cookies, registos de servidor
e outras tecnologias semelhantes. Podemos também receber os seus dados técnicos se visitar
outros sítios da internet que utilizem as nossas cookies.



Terceiros ou fontes disponíveis publicamente. Podemos receber os seus dados pessoais a
partir de terceiros e de fontes de acesso público, tal como se descreve:
o

Dados de contacto, financeiros e de transações de fornecedores, de pagamentos e
entregas que tenham a sua sede dentro da UE.

o

Dados técnicos, de identidade e de contacto de agregadores especializados do nosso
sector (tais como o Construdata21) que tenham sede dentro da UE.

o

Dados de identificação e de contacto de fontes de acesso públicas que tenham sede
dentro da UE.

Como utilizamos os seus dados pessoais
Apenas utilizaremos os seus dados pessoais quando a lei nos permitir. Normalmente, usá-los-emos
nas seguintes circunstâncias:


Quando realizarmos um contrato que vamos firmar ou já firmado.
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Sempre que for necessário para os nossos legítimos interesses (ou o de terceiros) e os seus
interesses e direitos fundamentais não prevaleçam sobre os primeiros.



No cumprimento de uma obrigação legal ou normativa.

Regra geral, não nos baseamos na autorização como fundamento legal para processar os seus
dados pessoais, além do relacionado com o envio de comunicações de marketing direto de
terceiros por correio eletrónico ou SMS. Tem o direito de retirar a sua autorização a ações de
marketing a qualquer momento, contatando-nos através de privacyquestions@algeco.com.
Finalidades para as quais usaremos os seus dados pessoais
Estabelecemos, no quadro que se segue, uma descrição de todas as formas em que planeamos
usar os seus dados pessoais, e quais as bases legais em que nos baseamos para o fazer. Sempre
que possível, identificamos os nossos interesses legítimos.
Podemos tratar os seus dados pessoais com fundamento em mais do que uma base legal,
mediante o objetivo específico para a utilização dos seus dados. Caso necessite de informações
sobre a base legal na qual nos fundamentamos para processar os seus dados pessoais sempre
que existe mais do que um fundamento no quadro seguinte, por favor, contacte-nos através do
email privacyquestions@algeco.com.
Finalidade/Atividade

Tipo de dados

Base legal para o processamento
incluindo base para interesse legítimo

Para registar-se ou à empresa
que representa como novo cliente

(a) Identificação

Cumprimento do contrato

Processar e entregar uma
encomenda incluindo:

(a) Identificação

(a) Cumprimento do contrato

(b) Contacto

(b) Necessidade para os nossos
interesses legítimos (recuperação de
dívidas que nos são devidas)

(a) Gestão de pagamentos, taxas
e impostos
(b) Cobrança e recuperação de
dinheiro
Gerir a nossa relação consigo ou
com a empresa que representa
que incluirá:
(a) Notificação das alterações aos
nossos termos ou política de
privacidade

(b) Contacto

(c) Financeiro
(d) Transações
(e) Marketing e
Comunicações
(a) Identificação

(a)Cumprimento do contrato

(b) Contacto

(b) Necessário para cumprir uma
obrigação jurídica

(c) Perfil

(c) Necessário para os nossos interesses
legítimos (manter os nossos registos
atualizados e analisar a forma como os
clientes usam os nossos
produtos/serviços)

(d) Marketing e
Comunicações

(b) Solicitação para deixar um
comentário ou fazer um inquérito
Permitir-lhe participar num sorteio
de prémios, concursos ou realizar
um inquérito

(a) Identificação

(a) Cumprimento do contrato

(b) Contacto

(b) Necessário para os nossos interesses
legítimos (analisar a forma como os
clientes usam os nossos
produtos/serviços, para o
desenvolvimento e crescimento do nosso

(c) Perfil
(d) Utilização
(e) Marketing e
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Administrar e proteger o nosso
negócio e o nosso sítio da
internet (incluindo resolução de
problemas, análise de dados,
testes, manutenção do sistema,
apoio, relatório e alojamento de
dados)

Comunicações

negócio)

(a) Identificação

(a) Necessário para os nossos interesses
legítimos (para gerir o nosso negócio,
disponibilização de serviços
administrativos e TI, segurança de rede,
evitar fraudes e no contexto de uma
reorganização de negócio ou exercício de
reestruturação de grupo)

(b) Contacto
(c) Técnico

(b) Necessário para o cumprimento de
uma obrigação jurídica
Proporcionar-lhe publicidade e
conteúdo importante e medir ou
compreender a eficácia da
publicidade que lhe
disponibilizamos

(a) Identificação

Necessário para os nossos interesses
legítimos (para analisar a forma como os
clientes usam os nossos
produtos/serviços, para o
desenvolvimento e crescimento do nosso
negócio e informar da nossa estratégia de
marketing)

(b) Contacto
(c) Perfil
(d) Utilização
(e) Marketing e
Comunicações
(f) Técnico

Para o uso de dados analíticos
com a finalidade de melhorar o
nosso sítio da internet,
produtos/serviços, marketing,
relações com clientes e
experiências

(a) Técnico

Efetuar sugestões e
recomendações para si sobre
bens ou serviços que lhe possam
interessar ou à empresa que
representa

(a) Identificação

Necessário para os nossos interesses
legítimos (para definir o tipo de clientes
para os nossos produtos e serviços, para
manter o nosso sítio da internet atualizado
e com conteúdo de interesse, para
desenvolver o nosso negócio e informar
da nossa estratégia de marketing)

(b) Utilização

Necessário para os nossos interesses
legítimos (para desenvolver os nossos
produtos/serviços e desenvolver o nosso
negócio)

(b) Contacto
(c) Técnico
(d) Utilização
(e) Perfil

Marketing
Procuramos oferecer-lhe alternativas às utilizações dos seus dados pessoais, especialmente em
relação ao marketing e publicidade.
Ofertas promocionais
Podemos usar os seus dados de identificação, contacto, técnicos, utilização e perfil para formar
uma perspetiva sobre as suas necessidades ou as da empresa que representa, ou o que poderá
ser de interesse para si ou para a sua empresa. Este é o modo como decidimos que produtos,
serviços e ofertas possam ser importantes (designamos isto por “marketing”).
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Receberá comunicações de marketing se nos tiver solicitado informações ou adquirido bens ou
serviços, ou se nos forneceu os seus dados quando participou num concurso ou se registou para
uma promoção e, em cada caso, não renunciou ao recebimento dessa comunicação de marketing.
Marketing de terceiros
Antes de partilharmos os seus dados pessoais com qualquer empresa fora do grupo Algeco para
finalidades de marketing, obteremos a sua autorização expressa.
Renunciar
A qualquer momento, pode solicitar, quer à Algeco quer a terceiros, que deixemos de lhe enviar
mensagens de marketing, contactando-nos através de privacyquestions@algeco.com.
A renúncia a estas mensagens de marketing, não irá aplicar-se aos dados pessoais que nos foram
fornecidos como resultado de uma aquisição de produto/serviço, registos de garantias, experiência
de produto/serviço ou outras transações.
Cookies
Pode definir o seu browser para recusar todas ou algumas cookies do browser, ou para o alertar
quando os sítios da internet definem ou acedem a cookies. Se desativar ou recusar as cookies,
considere que algumas partes do sítio da internet podem estar inacessíveis ou não funcionam
corretamente.
Mudança de finalidade
Iremos usar os seus dados pessoais, unicamente, para a finalidade segundo a qual os recolhemos,
exceto se considerarmos que precisamos de usá-los para outros fins desde que compatíveis com a
finalidade original.
Se necessitarmos utilizar os seus dados pessoais para uma finalidade diferente, iremos notificá-lo e
explicaremos a base legal que nos permite fazê-lo.
Considere, por favor, que poderemos processar os seus dados pessoais sem o seu conhecimento
ou consentimento, em conformidade com as normas mencionadas, na medida do necessário e
permitido por lei.
5.

Divulgação dos seus dados pessoais
As suas informações pessoais, poderão ter de ser partilhadas, com as partes estabelecidas abaixo
para as finalidades mencionadas no quadro da secção 4.


Terceiros internos definidos no Glossário.



Terceiros externos definidos no Glossário.



Terceiros a quem podemos vender, transferir ou fazer uma fusão de partes da nossa atividade
ou ativos. Podemos, ainda, adquirir ou fazer uma fusão com outras empresas. No caso de
haver alteração à nossa empresa, os novos proprietários poderão usar os seus dados pessoais
de acordo com o que é estabelecido neste aviso de privacidade.

Exigimos que todos os terceiros respeitem a segurança dos seus dados pessoais e os tratem de
acordo com a lei. Não permitimos que os nossos fornecedores de serviços utilizem os seus dados
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pessoais para as suas próprias finalidades e só autorizamos que processem os seus dados
pessoais para finalidades específicas e em conformidade com as nossas instruções.
6.

Transferência Internacional
Não transferimos os seus dados pessoais para fora da Espaço Económico Europeu (EEE).

7.

Segurança dos dados
Implementámos medidas de segurança adequadas para evitar que os seus dados pessoais sejam
perdidos, utilizados ou acedidos de forma não autorizada, se alterem ou divulguem de forma
acidental. Para além disso, limitamos o acesso aos seus dados pessoais a funcionários, agentes,
fornecedores ou terceiros que têm uma necessidade comercial de os conhecer. Apenas irão
processar os seus dados pessoais conforme as nossas instruções e estão sujeitos a um termo de
responsabilidade.
Estabelecemos procedimentos para tratar qualquer suspeita de violação de dados pessoais e
iremos notificá-lo e a qualquer órgão regulador aplicável sobre tal violação, na medida em que a lei
o exija.

8.

Retenção de dados
Durante quanto tempo usará os meus dados?
Iremos reter os seus dados pessoais durante o tempo que for necessário para cumprir os objetivos
para os quais os recolhemos, incluindo para satisfazer quaisquer requisitos legais, de
responsabilidade ou de comunicação.
Para definir o período de retenção adequado dos dados pessoais, consideramos a quantidade,
natureza e sensibilidade, o risco potencial de danos resultantes de uma utilização, ou divulgação
indevidas, as finalidades para as quais os processamos e se conseguimos alcançar essas
finalidades por outros meios bem como os requisitos legais aplicáveis.
Os detalhes dos períodos de retenção para diferentes aspetos dos seus dados pessoais estão
disponíveis na nossa política de retenção que pode solicitar-nos enviando uma mensagem para
privacyquestions@algeco.com.

9.

Os seus direitos legais
Em determinadas circunstâncias, beneficia de direitos em relação aos seus dados pessoais, ao
abrigo das leis de proteção de dados. Consulte em anexo “Os seus direitos legais” para obter mais
informações.
Se pretende exercer qualquer um dos direitos definidos acima, por favor contacte-nos através de
privacyquestions@algeco.com.
Normalmente não terá de pagar nenhuma taxa
Não terá de pagar uma taxa para aceder aos seus dados pessoais (ou para exercer qualquer um
dos direitos). No entanto, poderemos cobrar uma taxa razoável se o seu pedido não tiver
fundamentos, for repetitivo ou excessivo. Como alternativa, poderemos recusar cumprir o seu
pedido perante tais circunstâncias.
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O que podemos precisar de si?
Poderemos necessitar de informações específicas para nos ajudar a confirmar a sua identidade e
garantir o seu direito a aceder aos seus dados pessoais (ou exercer qualquer outro direito). Tratase de uma medida de segurança para garantir que os dados pessoais não são divulgados a
nenhuma pessoa que não tenha o direito de os receber. Podemos também contactá-lo para lhe
pedir informações adicionais relativas ao seu pedido para acelerar a nossa resposta.
Limite de tempo para responder
Tentaremos responder a todos os pedidos legítimos no prazo de um mês. Ocasionalmente poderá
demorar mais de um mês, se o seu pedido for particularmente complexo ou se tiver realizado vários
pedidos. Neste caso, iremos notifica-lo e mantê-lo atualizado.
10.

Glossário
BASE LEGAL
Interesse legítimo refere-se ao interesse da nossa empresa em conduzir e gerir o negócio, para
que lhe possamos oferecer o melhor serviço/produto e a melhor e mais segura experiência. Antes
de tratarmos os seus dados pessoais segundo os nossos legítimos interesses, ponderamos
qualquer possível impacto que possa ter para si (tanto positivo como negativo) e para os seus
direitos. Não usamos os seus dados pessoais para atividades em que os nossos interesses são
sobrepostos aos seus (exceto se tivermos a sua autorização ou que seja exigido ou autorizado por
lei). Pode obter mais informações sobre como avaliamos os nossos interesses legítimos perante
potenciais impactos para si contactando-nos através do email privacyquestions@algeco.com.
Cumprimento do Contrato refere-se ao tratamento dos seus dados sempre que necessário para o
cumprimento de um contrato em que é uma das partes interessadas ou para tomar medidas antes
de firmar este contrato.
Cumprir uma obrigação jurídica ou normativa significa tratar os seus dados pessoais sempre
que seja necessário cumprir uma obrigação legal ou normativa à qual estamos sujeitos.
ENTIDADES TERCEIRAS
Entidades Terceiras internas
Outras empresas no Grupo Algeco [que atuam como responsáveis coletivos ou responsáveis pelo
tratamento], que estão sedeadas nos países detalhados no Anexo e prestam serviços [serviços de
TI e administração de sistemas e realizam atividades de apresentação de informações].
Entidades terceiras externas


Os fornecedores de serviços [que atuam como responsáveis pelo tratamento] sedeados na UE
e que prestem serviços [serviços de TI e administração de sistemas].



Consultores profissionais [que atuem como responsáveis coletivos ou responsáveis do
tratamento] incluindo advogados, bancos, auditores e agentes de seguros sedeados na UE e
prestem serviços de consultoria, banca, jurídicos, seguros e contabilidade.
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Autoridade Tributária e Aduaneira, reguladores e outras autoridades [que atuem como
responsáveis coletivos ou responsáveis do tratamento] sedeados em Portugal [que exigem
atividades de comunicação e processamento em determinadas atividades].



Informações de outras entidades terceiras, por exemplo, pesquisas de mercado, agências de
prevenção de fraude, sítios da internet de comparação de preços, etc.

OS SEUS DIREITOS LEGAIS
Tem direito a:
Solicitar acesso aos seus dados pessoais (vulgarmente conhecido como "pedido de acesso a
dados"). Isto permite-lhe receber uma cópia dos dados pessoais que temos sobre si e verificar que
estamos a processá-los de acordo com a legislação em vigor.
Pedido de correção dos dados pessoais que detemos. Permite-lhe corrigir dados incompletos ou
incorretos que temos sobre si, apesar de precisarmos verificar a precisão dos novos dados que nos
forneceu.
Solicitar a eliminação dos seus dados pessoais. Permite-lhe pedir a eliminação ou remoção de
dados pessoais quando não existe motivo válido para continuarmos a processá-los. Tem
igualmente o direito de nos pedir para eliminar ou remover os seus dados pessoais, exercendo
eficazmente o seu direito a recusar o seu processamento (ver abaixo), em que tenhamos
processado a sua informação não cumprindo com a lei ou em que sejamos obrigados a eliminar os
seus dados pessoais para cumprir as leis locais. No entanto, nem sempre poderemos cumprir o
seu pedido de cancelamento por motivos legais específicos que comunicaremos, se aplicável, no
momento do seu pedido.
Recusar o processamento dos seus dados pessoais sempre que nos baseamos num interesse
legítimo (ou de terceiros) e exista algo na sua situação particular que o faz querer recusar o
processamento com base neste fundamento, pois sente que tem impacto nos seus direitos e
liberdades fundamentais. Tem, igualmente, o direito de recusar o processamento dos seus dados
pessoais para finalidades de marketing. Em alguns casos, poderemos demonstrar que temos
razões legítimas para tratar a sua informação, e que tal prevalece sobre os seus direitos e
liberdades.
Solicitar restrições de tratamento dos seus dados pessoais. Permite-lhe pedir-nos para
suspender o processamento dos seus dados pessoais nos seguintes cenários: (a) se pretender que
possamos estabelecer a precisão dos dados; (b) quando a nossa utilização dos dados não é legal
porém não pretende que a eliminemos; (c) quando precisa que mantenhamos os dados mesmo
que já não a necessitemos, no entanto necessita para estabelecer, exercer ou defender
reclamações legais; ou (d) recusou a nossa utilização de dados mas precisamos de verificar se
temos fundamentos legítimos que se sobreponham à sua utilização.
Solicitar a transferência dos seus dados pessoais para si ou para terceiros. Iremos fornecer-lhe,
ou a terceiros que indique, os seus dados pessoais num formato estruturado, habitualmente usado,
e de leitura automática. Tenha em consideração que este direito, aplica-se apenas à informação
automática que inicialmente autorizou que usássemos ou à informação para efetuar um contrato
consigo.
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Retirar a autorização a qualquer momento quando nos baseamos numa autorização para
processar os dados pessoais. No entanto, isto não irá afetar a legalidade de nenhum
processamento prévio à retirada da autorização. Se retirar a autorização, poderemos não lhe
fornecer determinados produtos ou serviços. Iremos aconselhá-lo se este for o caso, no momento
em que retirar a sua autorização.
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ANEXO
LISTA DE ENTIDADES APLICÁVEIS DO GRUPO ALGECO
Algeco Global Sarl

Luxemburgo

Algeco Investments B.V.

Holanda

Algeco Holdings B.V.

Holanda

Elliott Group Holdings (UK) Limited

R.U.

Elliott Group Limited

R.U.

MBM Mietsystem für Bau and Industrie GmbH

Alemanha

Algeco GmbH

Alemanha

Algeco s.r.o.

República Checa

Touax s.r.o.

República Checa

Touax SK s.r.o.

Eslováquia

Algeco S.R.L.

Roménia

Algeco Oy

Finlândia

Algeco Schweiz AG

Suíça

Ristretto Investissements SAS

França

Algeco SAS

França

Algeco Belgium NV

Bélgica

Algeco S.p.A.

Itália

Algeco Holdings, S.L.

Espanha

Algeco Construcciones Modulares, S.L.

Espanha

Algeco - Construcões Pré-Fabricadas, S.A.

Portugal

Touax Solutions Modulaires SAS

França

Touax Module Asset S.à r.l.

França

Touax Espana S.A.

Espanha

Algeco Polska Sp. Zo.o.

Polónia

Algeco LLC

Rússia

Algeco Holdings B.V.

Holanda

Algeco Holdings (Austria) GmbH

Áustria

A1 Container Austria GmbH

Áustria

A1 Container Slovenia d.o.o.

Eslovénia
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Algeco Kft.

Hungria
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