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ANEXO III | Dados Pessoais 

 

I - Informação: 

O Programa Tradições pretende valorizar e afirmar a identidade das comunidades, através 

do apoio às tradições mais genuínas da cultura popular. 

Para participar neste programa será necessário que a EDPP recolha os dados pessoais do 

responsável executivo da entidade promotora e do gestor do projeto.  

Os dados pessoais recolhidos são os seguintes:  

- Dados do responsável executivo da entidade promotora: nome, número de telefone, 

endereço eletrónico; 

- Dados do gestor do projeto: nome, número de telefone, endereço eletrónico e 

quando solicitado o Curriculum Vitae; 

- Imagem, foto e vídeo do responsável executivo da entidade promotora vencedora e 
do gestor do projeto. 

O responsável pelo tratamento dos referidos dados é a EDP - Gestão da Produção de 
Energia, S.A., sociedade com sede na Avenida 24 de Julho, nº 12, 1249-300 Lisboa com o 

endereço de e-mail tradicoes@edp.pt. 

A EDPP irá processar os dados acima indicados para, no âmbito do presente programa e 
nos contactos que mantiver com os referidos interlocutores das entidades promotoras, 

confirmar o cumprimento dos requisitos de inscrição e de seleção das entidades promotoras 
candidatas, atribuição de apoio financeiro aos vencedores; adicionalmente, com fundamento 
no consentimento, a EDPP poderá irá captar imagem, foto e vídeo (incluindo voz) do 

responsável executivo da entidade promotora vencedora e do gestor do projeto e proceder 

à sua divulgação interna e/ou externa ao Grupo EDP.  

A aceitação pelo titular de que os seus dados pessoais possam ser tratados ou cedidos terá 

sempre caráter revogável, sem efeitos retroativos. Para revogar o referido consentimento, o 
titular poderá contactar o responsável pelo tratamento através dos canais abaixo 

identificados 

O tratamento dos dados pessoais dos titulares poderá ser realizado por um prestador de 

serviços idóneo, contratado pela EDPP. O referido prestador de serviços tratará 

exclusivamente os dados para as finalidades estabelecidas pela EDPP e em observância  
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das instruções por esta emitidas, cumprindo rigorosamente as normas legais sobre proteção 

de dados pessoais, segurança da informação e demais normas aplicáveis. 

A EDPP conservará os dados pessoais dos titulares durante 5 anos, o tempo necessário à 
realização das finalidades para as quais foram recolhidos, sem prejuízo da EDPP poder 

mantê-los para o cumprimento de obrigações legais e para fins estatísticos, devendo, para 

este último efeito, anonimizá-los.  

O responsável pelo tratamento aplica diversas medidas técnicas e organizativas adequadas 
para proteger os dados pessoais dos titulares, incluindo utilização de servidores seguros, 

firewalls, encriptação de dados de aplicações e de comunicações. 

Os participantes poderão, em qualquer momento e de forma gratuita, exercer os seus 
direitos de acesso, retificação, oposição, atualização ou eliminação dos dados, limitação e 

portabilidade dos seus dados devendo para o efeito remeter o seu pedido, por escrito, 
através do endereço de e-mail tradicoes@edp.pt ou por carta registada para o seguinte 
endereço postal: 

Direção de Sustentabilidade 
Área de Relação com as Comunidades 

Rua Ofélia Diogo da Costa, 39 

4049-022 Porto 

No âmbito dos referidos programas estruturados, caso considere que a EDPP violou ou 

possa ter violado os direitos de que dispõe nos termos da legislação aplicável sobre proteção 
de dados, poderá apresentar uma reclamação perante a Comissão Nacional da Proteção 

de Dados. 

Para qualquer questão relacionada com a presente informação, o titular poderá também 

contactar o Encarregado de Proteção de Dados (DPO) da EDP, cujos dados de contacto 

são dpo.pt@edp.com. 

 

 
 

 
 
 
 

 


