Política de Privacidade Site TWIST
A EDP Serviço Universal, SA (adiante “EDP SU”) tem como compromisso o respeito pela
privacidade dos utilizadores e a proteção e a segurança dos seus dados pessoais. Com este
texto pretende informar o utilizador sobre a forma como a EDP SU trata os dados pessoais
que lhe são facultados através do site Twist (twist.pt).
O utilizador deve ler com atenção esta política de privacidade e decidir de forma livre se
pretende facultar os seus dados pessoais à EDP SU., antes de utilizar o site twist.pt.
O utilizador confirma ser maior de 18 anos de idade ou estar na posse de autorização legal
dos pais ou de tutores e ser plenamente capaz de consentir e aceitar os termos, condições,
obrigações, afirmações, representações e garantias descritas neste documento, e respeitar e
cumprir os mesmos. Se tiver menos de 18 anos de idade e não possuir uma autorização legal
dos pais ou representantes legais, não utilize o website. Caso os dados comunicados
pertençam a um terceiro, o utilizador garante que informou esse terceiro sobre as condições
previstas neste documento e que obteve a sua autorização para facultar os seus dados à EDP
S.A. 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 através dos
formulários existentes no site Twist (twist.pt).
A entidade responsável pelo tratamento destes dados é:
•

EDP - Serviço Universal, S.A., com sede na Rua Camilo Castelo Branco, nº 43, 1050041 Lisboa, Portugal;

Pode contactar a EDP SU sobre qualquer questão relacionada com a presente política de
privacidade, indicando como assunto “EDP SU - Privacidade de dados pessoais” e através dos
seguintes ponto de contactos:
•
•

website «www.edpsu.pt»/ Apoio ao Cliente
Correio postal: EDP Serviço Universal, SA, Rua Polo Norte nº 10 1998-034 Lisboa

2. Finalidades do tratamento e fundamento jurídico
Os dados pessoais recolhidos através dos formulários existentes no site Twist (twist.pt)
destinam-se a permitir as seguintes operações:
•
•

Analisar, validar e confirmar as candidaturas/inscrições no concurso
Contactar os grupos participantes no concurso para informar e confirmar a receção
de conteúdos relacionados com o concurso; para envio de reminders sobre as datas
do concurso; para convocar para eventos relacionados com o concurso; outros
assuntos exclusivamente relacionados com o concurso, como por exemplo
responder a dúvidas e questões, entre outros.

O tratamento de dados pessoais é necessário para efetuar as operações acima referidas,
constituindo seu fundamento na autorização do respetivo titular quando dirige o assunto à
EDP SU, solicitando que o mesmo seja objeto de apreciação.

3. Destinatários

Os dados pessoais do utilizador poderão ser comunicados a um prestador de serviços idóneo
contratado pela EDP SU, o qual tratará os dados exclusivamente para as finalidades
estabelecidas pela EDP SU e mediante instruções desta.

4. Prazo de conservação
A EDP SU conservará os dados pessoais dos utilizadores durante o prazo de vigência das
atividades relativas à medida Twist, acrescido dos prazos de prescrição e caducidade dos
direitos dele decorrentes, salvo se for obrigada a mantê-los por prazo mais longo por força da
lei.

5. Direitos dos utilizadores
O utilizador tem o direito de solicitar à EDP SU o acesso aos dados pessoais que lhe digam
respeito, bem como a sua retificação ou o seu apagamento, e a limitação do tratamento no
que disser respeito ao utilizador, ou o direito de se opor ao tratamento, bem como o direito
à portabilidade dos dados, nos termos das leis que regem o tratamento de dados pessoais.
Para exercício dos direitos acima referidos, o utilizador poderá contactar o responsável pelo
tratamento de dados através dos endereços indicados no n.º1 da presente política.
O utilizador também tem o direito de apresentar uma reclamação à Comissão Nacional de
Proteção de Dados, se entender que os seus direitos sobre os seus dados pessoais foram
infringidos.
Para qualquer questão relacionada com a presente política de privacidade, o utilizador 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

6. Caráter obrigatório dos dados solicitados
Os dados constantes dos formulários disponíveis no presente website serão de
preenchimento obrigatório para cumprir a finalidade estabelecida. Como tal, se o
utilizador não facultar os mesmos, a EDP SU não poderá atender ao pedido deste.

7. Medidas de proteção dos dados pessoais
A EDP SU aplica diversas medidas técnicas e organizativas adequadas para proteger os
dados pessoais dos utilizadores, incluindo utilização de servidores seguros, firewalls e
encriptação de dados em comunicações.

