POLÍTICA DE PROTEÇÃO
DE DADOS PESSOAIS
DO GRUPO ÁGUAS DE
PORTUGAL
O QUE É A POLÍTICA DE PROTEÇÃO DE DADOS PESSOAIS?
É a Política que estabelece os termos e condições ao abrigo dos quais as empresas do Grupo Águas de Portugal
recolhem e tratam os dados pessoais dos seus stakeholders no cumprimento do Regulamento Geral de
Proteção de Dados (RGPD) e demais legislação aplicável em matéria de proteção de dados.
QUAL O ÂMBITO DA POLÍTICA DE PROTEÇÃO DE DADOS PESSOAIS?
Esta política aplica-se às situações em que ocorra um tratamento de dados pessoais pelas empresas que
integram o Grupo Águas de Portugal.
QUE EMPRESAS INTEGRAM O GRUPO ÁGUAS DE PORTUGAL?
• Águas de Portugal, SGPS
• AdP Energias
• AdP Internacional
• AdP Serviços
• AdRA - Águas da Região de Aveiro
• AgdA – Águas Públicas do Alentejo
• Águas de Santo André
• Águas do Algarve
• Águas do Centro Litoral

• Águas do Douro e Paiva
• Águas do Norte
• Águas do Tejo Atlântico
• Águas do Vale do Tejo
• Aquatec
• EPAL
• SIMARSUL
• SIMDOURO

QUE SÃO DADOS PESSOAIS?
Qualquer informação relativa a uma pessoa singular identificada ou identificável. É identificável uma pessoa
singular que possa ser identificada direta ou indiretamente, nomeadamente através de um número de
identificação ou através de características específicas da sua identidade física, fisiológica, genética, mental,
económica, cultural ou social.
O QUE É UM TRATAMENTO DE DADOS PESSOAIS?
Operação ou um conjunto de operações efetuadas sobre dados pessoais ou sobre conjuntos de dados pessoais,
por meios automatizados ou não automatizados, tais como a recolha, o registo, a organização, a estruturação, a
conservação, a adaptação ou alteração, a recuperação, a consulta, a utilização, a divulgação por transmissão,
difusão ou qualquer outra forma de disponibilização, a comparação ou interconexão, a limitação, o apagamento
ou a destruição.
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QUEM É O RESPONSÁVEL PELO TRATAMENTO DOS DADOS PESSOAIS?
A entidade responsável pelo tratamento dos dados pessoais é a Empresa do Grupo Águas de Portugal que
determina as finalidades e os meios de tratamento dos mesmos.
OS DADOS PESSOAIS RECOLHIDOS E TRATADOS PELO GRUPO ÁGUAS DE PORTUGAL ESTÃO
SEGUROS?
As empresas do Grupo Águas de Portugal adotam várias medidas de segurança, de caráter técnico e
organizativo, de forma a proteger os dados pessoais dos seus stakeholders, contra a perda, difusão, alteração,
tratamento ou acessos indevidos ou não autorizados.
DURANTE QUANTO TEMPO SÃO ARMAZENADOS OS DADOS?
O período de tempo durante o qual os dados pessoais são armazenados varia de acordo com a finalidade para
a qual a informação é tratada. Em regra, os dados serão armazenados e conservados apenas pelo período
mínimo necessário para a prossecução das finalidades que motivaram a sua recolha e/ou tratamento, nos
termos definidos na lei.
QUAIS OS DIREITOS DOS TITULARES DE DADOS PESSOAIS?
Aos titulares dos dados pessoais assiste o direito de acesso, retificação, apagamento, limitação, portabilidade e
oposição nos termos e limites definidos na lei.
COMO PODEM OS TITULARES DOS DADOS PESSOAIS EXERCER OS SEUS DIREITOS E/OU
RECLAMAR?
O exercício de direitos por parte dos titulares de dados pessoais devem ser endereçados para o Encarregado
da Proteção de Dados do Grupo Águas de Portugal, relativamente a assuntos relacionados com o tratamento
de dados pessoais, através do correio eletrónico dpo@adp.pt, ou por escrito, para Encarregado de Proteção de
Dados do Grupo Águas de Portugal, Rua Visconde de Seabra 3, 1700-421 Lisboa. Por último, e sem prejuízo de
poder apresentar reclamações diretamente ao Grupo Águas de Portugal através dos contactos disponibilizados
para o efeito, o titular dos dados pessoais poderá reclamar diretamente para a Autoridade de Controlo,
utilizando os contactos disponibilizados por esta entidade para o efeito.

