POLÍTICA DE PRIVACIDADE
A EDP - Gestão da Produção de Energia, SA (adiante EDP Produção) tem como compromisso o
respeito pela privacidade dos utilizadores e a proteção e a segurança dos seus dados pessoais.
Como tal, o utilizador é informado sobre a forma como a EDP Produção recolhe, trata e protege
os dados pessoais que lhe são facultados através do presente website JUNTO À TERRA.
O utilizador deve ler com atenção esta política de privacidade, que foi redigida de forma clara e
simples, para facilitar a sua compreensão, e decidir de forma livre e voluntária se pretende
facultar os seus dados pessoais à EDP Produção.
Assim, o utilizador garante ser maior de idade, e que os dados comunicados são verdadeiros,
exatos, completos e atuais, sendo responsável por qualquer dano ou prejuízo, direto ou indireto,
que possa emergir em consequência do incumprimento de tal obrigação. Caso os dados
comunicados pertençam a um terceiro, o utilizador garantirá que informou esse terceiro sobre
as condições previstas neste documento e que obteve a sua autorização para facultar os seus
dados à EDP Produção para as finalidades indicadas.
1. Âmbito de aplicação e responsável pelo tratamento de dados
Esta política de privacidade aplica-se a todos os dados pessoais recolhidos pela EDP Produção,
através do seu website JUNTO À TERRA, no âmbito da finalidade indicada no ponto seguinte.
A entidade responsável pelo tratamento destes dados é a EDP - Gestão da Produção de Energia,
SA, com o número único de matrícula na Conservatória do Registo Comercial e de pessoa
coletiva 503293695, com sede na Avenida 24 de Julho, nº 12, 1249-300 Lisboa, com o capital
social de 1.263.285.505,00 Euros.
Pode contactar a EDP Produção sobre qualquer questão relacionada com a presente política de
privacidade, indicando como assunto “EDP Produção - Privacidade de dados pessoais” e através
dos seguintes ponto de contactos:
•
•

Correio Postal: Avenida 24 de Julho, nº 12, Torre Nascente, piso 5, 1249-300 Lisboa
Endereço de Correio Eletrónico: edpproducao@edp.pt

Para qualquer questão relacionada com a presente política de privacidade, o utilizador poderá
ainda contactar o encarregado de proteção de dados (DPO) da EDP Produção, cujo endereço de
correio eletrónico é dpo.pt@edp.com.
2. Finalidades do tratamento e fundamento jurídico
A EDP Produção tratará os dados do utilizador, de forma manual e/ou automatizada, para as
seguintes finalidades específicas associadas ao Passatempo Junto à Terra, que possui
Regulamento próprio a ser editado em cada um dos anos letivos:
• Participação no Passatempo.
• Divulgação de fotos e vídeos associados à participação e aos resultados do Passatempo.
O tratamento de dados pessoais é necessário para confirmar a verificação das condições de
participação no Passatempo, desde que o utilizador pretenda participar; o tratamento dos dados
com a finalidade de divulgação de fotos e vídeo é realizado com fundamento no consentimento
mediante o consentimento prévio do utilizador, mediante o preenchimento de formulário
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próprio a editar em conjunto com o Regulamento, exceto nos casos em que exista uma
obrigação legal para a EDP Produção.
Os referidos tratamentos serão sempre realizados em observância da legislação aplicável e
quando sobre os referidos interesses legítimos não prevaleçam os direitos e liberdades
fundamentais do utilizador.
3. Destinatários
O tratamento dos dados dos utilizadores poderá ser realizado por um prestador de serviços
idóneo, contratado pela EDP Produção. O referido prestador de serviços tratará exclusivamente
os dados para as finalidades estabelecidas pela EDP Produção e em observância das instruções
por esta emitidas, cumprindo rigorosamente as normas legais sobre proteção de dados pessoais,
segurança da informação e demais normas aplicáveis.
4. Transferências internacionais de dados
A EDP Produção realizará o tratamento dos dados do utilizador integralmente no território do
Espaço Económico Europeu, pelo que não prevê realizar qualquer transferência internacional de
dados.
5. Prazo de conservação
A EDP Produção conservará os dados pessoais dos utilizadores apenas durante o tempo
necessário à realização da finalidade para as quais foram recolhidos. Para a finalidade em
questão, os dados serão conservados durante 10 anos.
6. Direitos dos utilizadores
O utilizador poderá, em qualquer momento e de forma gratuita, exercer os seus direitos de
acesso, retificação ou apagamento, oposição, limitação e portabilidade dos seus dados, através
de correio eletrónico, para o endereço edpproducao@edp.pt, e de correio postal, para o
endereço EDP Gestão da Produção de Energia, S.A., Av. 24 de Julho, 12, Torre Nascente, piso 5,
1249-300 Lisboa, nos termos previstos na legislação em vigor.
Em qualquer dos casos, o utilizador é informado de que, caso considere que a EDP Produção
violou os direitos de que dispõe nos termos da legislação aplicável sobre proteção de dados,
poderá apresentar uma reclamação perante a Comissão Nacional de Proteção de Dados (CNPD).
7. Caráter obrigatório dos dados solicitados
Os dados que, nos formulários disponibilizados pela EDP Produção através das suas plataformas
online, estejam identificados com um asterisco (*), serão de preenchimento obrigatório para
cumprir a finalidade estabelecida.
Como tal, se o utilizador não facultar os mesmos, a EDP Produção não poderá atender ao pedido
deste.
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