Informação relativa ao tratamento de dados realizado pela EDP - Gestão da Produção de
Energia, SA no âmbito da exploração e realização dos aproveitamentos hidroelétricos

A EDP - Gestão da Produção de Energia, SA (adiante EDP Produção) tem como compromisso o
respeito pela privacidade dos titulares e a proteção e a segurança dos seus dados pessoais. Com
este texto pretende informar o titular sobre a forma como a EDP Produção trata os dados
pessoais que lhe são facultados no âmbito da exploração ou expropriação de bens imóveis, e
direitos inerentes necessários à realização dos aproveitamentos hidroelétricos.
O titular garante que é maior de idade e que os dados comunicados são verdadeiros, exatos,
completos e atuais, sendo responsável por qualquer desconformidade. Caso os dados
comunicados pertençam a um terceiro, o titular garante 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
Esta informação aplica-se a todos os dados pessoais recolhidos pela EDP Produção no âmbito da
finalidade indicada no ponto seguinte.
O titular pode contactar a EDP Produção sobre qualquer questão relacionada com a presente
informação, através dos seguintes pontos de contato:
Endereço de correio eletrónico: edpproducao@edp.pt
Correio Postal: EDP Gestão da Produção de Energia, S.A.
Av. 24 de Julho, 12
Torre Nascente, piso 5
1249-300 Lisboa
2. Finalidades do tratamento e fundamento legal
Informa-se o titular que o tratamento dos seus dados pessoais é necessário para a satisfação da
realização do cadastro, aquisições, servidões, indemnizações, arrendamentos, ou reclamações
de bens imóveis, integrados ou a integrar os aproveitamentos hidroelétricos.
O tratamento de dados pessoais é necessário para efetuar as operações acima referidas e
decorre do cumprimento de uma obrigação legal,nos termos da qual compete à EDP Produção,
na qualidade de entidade responsável pela implementação ou concessão do aproveitamento
hidroelétrico, promover e desenvolver todas as diligências inerentes ao respetivo
procedimento.
3. Destinatários
Informa-se o titular que os seus dados pessoais poderão ser comunicados às entidades
identificadas de seguida (incluir uma descrição das entidades e o porquê da cessão de dados):
•
•

REN – Redes Energéticas Nacionais, S.A, na qualidade de concessionária.
Estado Português – Agência Portuguesa do Ambiente (APA), na qualidade de
concedente do recurso hídrico.
Os dados pessoais do titular poderão ser comunicados a um prestador de serviços idóneo
contratado pela EDP Produção, o qual tratará os dados exclusivamente para as finalidades
estabelecidas pela EDP Produção e mediante instruções desta.
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Adicionalmente os dados pessoais poderão ser comunicados às entidades públicas nos termos
da legislação aplicável e nos termos do código das expropriações aplicável supletivamente.
5. Transferências internacionais de dados
A EDP Produção realizará o tratamento dos dados dos titulares integralmente no território do
Espaço Económico Europeu, pelo que não prevê realizar qualquer transferência internacional de
dados.
6. Prazo de conservação
A EDP Produção conservará os dados pessoais dos titulares apenas durante o tempo necessário
à realização das finalidades para as quais foram recolhidos. Para a finalidade em questão, os
dados serão conservados durante o prazo de concessão dos Aproveitamentos Hidroelétricos.
7. Direitos dos utilizadores
Os titulares dos dados poderão, 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:
Endereço de correio eletrónico: edpproducao@edp.pt
Correio Postal: EDP Gestão da Produção de Energia, S.A.
Av. 24 de Julho, 12
Torre Nascente, piso 5
1249-300 Lisboa
Em qualquer dos casos, o titular 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).
Para qualquer questão relacionada com a informação, o titular dos dados poderá ainda
contactar o encarregado de proteção de dados (DPO) da EDP, cujos dados de contacto são:
•

Endereço de correio eletrónico: dpo.pt@edp.com

9. Caráter obrigatório dos dados solicitados
Os dados solicitados pela EDP Produção aos titulares dos dados são de cedência obrigatória para
cumprimento da finalidade legalmente estabelecida.
10. Decisões Automatizadas
A EDP Produção não define perfis nem adota decisões automatizadas com base no tratamento
dos dados dos titulares.
11. Medidas de proteção dos dados pessoais
A EDP Produção aplica, nomeadamente de controlo e registo de acessos, utilização de servidores
seguros, firewalls, encriptação de dados de aplicações e comunicações para proteger os dados
pessoais dos titulares dos dados.
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