TERMOS E CONDIÇÕES:

INFORMAÇÕES GERAIS
1.

Este site, bem como todas as imagens e textos nele constantes, são propriedade da EDP – Energias
de Portugal, S.A. (“EDP”). Todas as marcas, logótipos, ou outros direitos de propriedade industrial
constantes do presente site são propriedade da EDP, ou das diversas empresas que compõem o
Grupo EDP, sendo expressamente proibida a sua utilização por terceiros não autorizados.

2.

A utilização dos conteúdos deste site para fins comerciais, distintos daqueles que se encontram
incluídos no âmbito da iniciativa A Tua Energia, é proibida, sendo, no entanto, livre o seu acesso e
consulta para fins privados.

3.

A EDP não se responsabiliza por qualquer dano resultante do acesso ao presente site, nem pela
utilização que vier a ser efectuada do conteúdo e informações constantes do mesmo.

4.

A EDP assume o compromisso de manter todas as informações e conteúdos actualizados, não
garantindo, no entanto, que os mesmos sejam exactos, completos ou actualizados a todo o tempo.

5.

É proibida a modificação, alteração ou introdução de qualquer informação no site, com excepção dos
campos expressamente previstos e indicados para o efeito.

POLÍTICA DE PRIVACIDADE E TRATAMENTO DE DADOS

1.

A EDP poderá recolher informações respeitantes ao Utilizador através de diversos meios,
nomeadamente, as prestadas directamente pelo Utilizador aquando do seu Registo como Utilizador
do site A Tua Energia.

2.

A criação de uma conta de Utilizador (“Registo”) pressupõe a prestação das informações solicitadas e
constantes do Formulário de Registo, nomeadamente: i) Nome; ii) Data de Nascimento; iii) Email; iv)
Sexo; v) Nome do Pai/Mãe; vi) Email do Pai/Mãe; e vii) Número de Telefone.

3.

Os dados fornecidos no Registo serão tratados pela EDP em conformidade com os preceitos
legalmente aplicáveis, sendo nomeadamente:
a)

Tratados de forma lícita e com respeito pelo princípio da boa fé;

b)

Recolhidos para finalidades determinadas, explícitas e legítimas, não podendo ser posteriormente
tratados;

c)

Exactos e, se necessário, actualizados, devendo ser tomadas as medidas adequadas para
assegurar que sejam apagados ou rectificados os dados inexactos ou incompletos, tendo em conta
as finalidades para que foram recolhidos ou para que são tratados posteriormente; e

d)

Conservados de forma a permitir a identificação dos seus titulares apenas durante o período
necessário para a prossecução das finalidades de recolha ou do tratamento posterior.

4.

Os dados solicitados no site não são considerados, à luz da legislação aplicável como dados
sensíveis, não sendo, por conseguinte, aplicáveis as inerentes restrições.

5.

Os dados pessoais do Utilizador são recolhidos e introduzidos pela EDP num ficheiro automatizado
para a realização de actividades incluídas no âmbito da iniciativa A Tua Energia. O preenchimento
dos dados é obrigatório. Os dados recolhidos poderão ser transmitidos a outras sociedades do Grupo
EDP, sedeadas em Portugal ou no estrangeiro, para a realização de quaisquer actividades incluídas
na iniciativa A Tua Energia. A recolha e tratamento de dados pessoais será efectuada de acordo com
a lei Portuguesa, aplicável e vigente, e todas as autorizações que, para o efeito, se revelem
necessárias, serão previamente obtidas junto da Comissão Nacional de Protecção de Dados. Nos
termos da lei, a EDP adoptou as medidas necessárias para assegurar que os dados facultados sejam
protegidos contra o acesso ou utilização por parte de terceiros não autorizados. No entanto, a EDP
alerta para o risco residual de acesso não autorizado através da internet.

6.

A EDP compromete-se a por em prática as medidas técnicas e organizativas adequadas para
proteger os dados pessoais contra a destruição, acidental ou ilícita, a perda acidental, a alteração, a
difusão ou o acesso não autorizado. Deste modo, considera-se resultar aplicado, um nível de
segurança adequado em relação aos riscos que o tratamento apresenta e à natureza dos dados a
proteger.

7.

O Utilizador pode rever, periodicamente, os dados pessoais fornecidos à EDP e fazer todas as
alterações necessárias nas informações que publicar ou nas configurações da conta de Utilizador,
incluindo o endereço electrónico e preferências de contacto, de modo a manter os dados prestados,
actuais e verdadeiros. Para o efeito, o Utilizador deverá aceder à sua conta no site A Tua Energia

ALTERAÇÃO À POLÍTICA DE PRIVACIDADE E DE TRATAMENTO DE DADOS

1.

A EDP efectuará alterações à presente Política de Privacidade, a qualquer momento, com ou sem
aviso prévio. Caso sejam efectuadas quaisquer alterações significativas à presente Política de
Privacidade, o Utilizador será notificado através de e-mail para os endereços electrónicos fornecidos.

2.

A utilização dos Serviços do site A Tua Energia, após a notificação das modificações, consubstanciará
uma aceitação expressa das mesmas por parte do Utilizador.

DECLARAÇÃO

Declaro e reconheço ter tomado conhecimento que o preenchimento dos dados ora solicitados é
obrigatório com vista à participação e inscrição no site A Tua Energia da EDP, desde já aceitando os
termos e condições e política de privacidade e tratamento de dados apresentados.

