Empresa Municipal de Ambiente do Porto, E.M., S.A.
Praça General Humberto Delgado,
4049-001 Porto - Portugal
Telefone: +351 228 348 770
www.portoambiente.pt

DEVER DE INFORMAÇÃO
A Empresa Municipal de Ambiente do Porto, E.M., S.A., presta ao titular todas as informações relativas ao
tratamento dos seus dados pessoais, nomeadamente através dos responsáveis pelo respetivo tratamento:
Empresa Municipal de Ambiente do Porto, E.M., S.A.,
pessoa coletiva n.º 514 280 956, com sede na Praça
General Humberto Delgado, 4049-001, Porto
Telefone: 228348770; email: geral@portoambiente.pt

Encarregado de Proteção de Dados da Empresa
Municipal de Ambiente do Porto, E.M., S.A., Praça
General Humberto Delgado, 4049-001, Porto
Telefone: 228 348 770
email: dpo.portoambiente@portoambiente.pt

INFORMAÇÕES:
Os dados pessoais pretendidos são de caráter identificativo (seja a título principal, seja a título
complementar). Como tal, consistem no nome, morada, n.º de identificação fiscal do titular do contrato de
fornecimento de água, telefone, telemóvel, endereço de email.
A finalidade adstrita às informações recolhidas consiste na análise e no acompanhamento do processo de
adesão ao Projeto Orgânico, incluindo: a) registo e tratamento dos dados operacionais relativos à utilização
dos equipamentos de deposição de resíduos orgânicos; b) promoção de ações de marketing, incluindo
para efeitos de realização de ações de formação, sensibilização, comunicação e divulgação de novos
projetos e serviços; e c) tratamento estatístico.
Legislação: Nos termos dos artigos 35.º e 266.º, n.º 1, da Constituição da República Portuguesa, do artigo 4.º
do Código do Procedimento Administrativo, do artigo 23.º, n.º 1, k), da Lei n.º 75/2013 de 12/09 – ambiente
e saneamento básico –, e do Decreto-Lei n.º 178/2006 de 05/09, é no exercício de funções de interesse
público que são recolhidos e necessários os dados pessoais e/ou identificativos junto dos respetivos titulares.
Para o efeito, estes prestam o seu consentimento, de acordo com o previsto no artigo 6.º, n.º 1, a) do RGPD.
O prazo de conservação dos dados é de 5 (cinco) anos, contados da data da conclusão do procedimento,
nos termos do artigo 27.º do D.L. n.º 433/82 de 27/10 e do artigo 40.º da Lei 50/2006 de 29/08; e/ou até à
retirada do consentimento dado pelo utilizador do serviço (titular dos dados).
Direitos dos titulares dos dados: Direito de acesso (artigo 15.º, do RGPD); Direito de retificação (artigo 16.º,
do RGPD; Direito de apagamento (artigo 17.º, do RGPD); Direito à limitação do tratamento (artigo 18.º, do
RGPD); O direito a obter do responsável pelo tratamento informação sobre os destinatários dos dados (artigo
19.º, do RGPD); Direito de portabilidade dos dados (artigo 20.º, do RGPD); Direito de oposição (artigo 21.º,
do RGPD); Direito de retirar o consentimento, a qualquer momento, sem comprometer a licitude do
tratamento efetuado com base no consentimento previamente dado; Direito a ter uma resposta do
responsável pelo tratamento nos prazos legais; Direito ao conhecimento de uma violação de dados; Direito
a apresentar reclamação perante a Comissão Nacional de Proteção de Dados (CNPD) através do sítio
www.cnpd.pt, ou por carta dirigida para a Av. D. Carlos I, 134, 1.º, 1200-651 Lisboa e os contactos de telefone
213 928 400, Fax 213 976 832, e-mail geral@cnpd.pt, ou de recorrer aos tribunais comuns.
Para informações mais detalhadas sobre o tratamento de dados pessoais, deverá ser consultada a Política
de Privacidade e Proteção de Dados Pessoais da Empresa Municipal de Ambiente do Porto E.M., S.A.,
disponível em www.portoambiente.pt.

