
   

 

POLÍTICA DE PRIVACIDADE 

 

A presente política de privacidade aplica-se a todos os dados pessoais recolhidos, e 

posteriormente sujeitos a tratamento, do Promotor ou Apoiante (conjuntamente 

designados como “Utilizadores”) bem como de quaisquer terceiros que, em conformidade 

com o disposto nos Termos e Condições Gerais de Utilização da Plataforma, possam ser 

indicados pelos Apoiantes como beneficiários  adicionais de determinadas componentes da 

recompensa que lhes for atribuída através da plataforma de financiamento colaborativo 

(crowfunding) com recompensa EDP Virtual Sun (“Plataforma Virtual Sun” ou “Plataforma”), 

acessível através do sítio www.edp.pt/virtual-sun. 

O Utilizador deve ler com atenção a presente Política de Privacidade bem como os Termos 

e Condições de Utilização da Plataforma (os "Termos e Condições”) antes de utilizar a 

Plataforma Virtual Sun.  

Quaisquer expressões empregues na presente política de privacidade, sempre que iniciados 

em letra maiúscula e não definidos no presente documento, terão o significado que lhes foi 

atribuído nos Termos e Condições, salvo se do contexto resultar claramente um sentido 

diferente. 

Ao utilizar a Plataforma o Utilizador está a confirmar que leu, compreendeu e aceita ficar 

vinculado à presente Política de Privacidade bem como aos Termos e Condições. Caso não 

concorde com a presente Política de Privacidade ou com os Termos e Condições, por favor 

abandone a navegação e não proceda a qualquer registo como Utilizador da Plataforma 

Virtual Sun. 

1. Responsável pelo Tratamento dos Dados Pessoais 

 

A responsável pelo tratamento dos dados pessoais do Utilizador é a EDP Comercial – 

Comercialização de Energia, S.A. (doravante “EDP Comercial”), com o capital social de 

€20.842.695,00 euros, matriculada na Conservatória do Registo Comercial de Lisboa com o 

número único de matrícula e de pessoa coletiva 503504564 com sede na 24 de julho, n.º 12, 

em Lisboa. 

 

O Utilizador pode contactar a EDP Comercial através dos seguintes meios: 

• Telefone: 808 53 53 53 ou 213 53 53 53 

• Website: www.edp.pt 

 

Para questões relacionadas com a presente Política de Privacidade ou exercício de direitos, 

o Utilizador poderá também contactar o Encarregado de Proteção de Dados da EDP 

Comercial através do e-mail dpo.pt@edp.pt. 
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2. Categorias de Dados Pessoais Recolhidos 

 

No âmbito da Plataforma Virtual Sun, a EDP Comercial poderá recolher e/ou tratar os 

seguintes dados pessoais relativamente aos Utilizadores da mesma: 

 

a)  Tratando-se de pessoas singulares: 

 

• Nome completo;  

• Data de nascimento;  

• Documento de identificação;  

• Número de identificação fiscal (ou equivalente); 

• Endereço completo da residência permanente; 

• Passaporte; 

• Cartão de contribuinte ou documento emitido pela autoridade 

tributaria (apenas quando o número de identificação fiscal não conste 

do documento de identificação); 

• Comprovativo de residência; 

• Nacionalidade; 

• E-mail; 

• Telefone; 

• Telemóvel; 

• Dados de login;  

• Palavra-chave. 

b) Tratando-se de pessoas coletivas: identidade dos titulares de órgãos de gestão. 

 

No âmbito da Plataforma Virtual Sun, a EDP Comercial poderá ainda recolher e/ou tratar os 

seguintes dados pessoais relativamente a quaisquer pessoas singulares indicadas pelos 

Apoiantes que selecionem como parte da sua Recompensa o Pack Living EDP, na 

modalidade full, para que as indicadas pessoas possam usufruir das vantagens inerentes ao 

plano de saúde associado ao referido Pack (doravante designados, para efeitos da presente 

politica de privacidade, como “Beneficiários Adicionais”):   

• Nome completo; 

• Data de nascimento; 

• Telefone/Telemóvel; 

• NIF; 

• E-mail. 

 



   

 

 

3. Finalidades e Fundamento Jurídico do Tratamento  

Os dados pessoais recolhidos e tratados através da Plataforma Virtual Sun destinam-se às 

seguintes finalidades de tratamento: 

• Registo e acesso à Plataforma Virtual Sun; 

• Candidatura a divulgação de projetos na Plataforma Virtual Sun pelo Promotor; 

• Realização de apoio financeiro a projetos divulgados na Plataforma por parte do 

Apoiante; 

• Atribuição e/ou gestão das Recompensas ao Apoiante e/ou aos Beneficiários Adicionais 

por este indicados; 

• Cumprimento de obrigações legais, designadamente em matéria de branqueamento de 

capitais. 

O fundamento jurídico para o tratamento dos dados pessoais acima identificados é a 

execução dos contratos subjacentes à participação dos Utilizadores na Plataforma e o 

cumprimento de obrigações legais. 

 

 

4. Destinatários dos Dados Pessoais 

Para que a EDP Comercial consiga fornecer os serviços disponíveis através da Plataforma 

Virtual Sun, os dados pessoais dos Utilizadores ou dos Beneficiários Adicionais poderão ser 

comunicados a prestadores de serviços contratados pela EDP Comercial, tal como a 

entidade que exercer as funções de prestador dos serviços técnicos e operacionais 

necessários ao funcionamento da Plataforma Virtual Sun e que atualmente é a sociedade 

Orange Bird, Lda. Os dados serão tratados pelos prestadores estritamente nos termos dos 

acordos escritos celebrados, com finalidades estabelecidas e mediante as instruções da EDP 

Comercial, cumprindo na integra a legislação aplicável em matéria de proteção de dados 

pessoais. 

Os dados poderão também ser remetidos a autoridades nacionais para cumprimento de 

obrigações de comunicação em sede de legislação de branqueamento de capitais ou outra. 

 

 

5. Transferências de Dados 

Os dados pessoais dos Utilizadores e dos Beneficiários Adicionais serão tratados 

preferencialmente no território do Espaço Económico Europeu (EEE), pelo que a EDP 

Comercial não prevê realizar qualquer transferência internacional de dados. Caso haja 

necessidade de transferir dados pessoais para fora do EEE, designadamente para prestação 

de serviços de alojamento, e para um país que não garanta um nível de proteção equivalente 

ao da União Europeia, a EDP Comercial envidará os melhores esforços para garantir uma 

proteção adequada a tais transferências internacionais, conforme exigido pelas normas de 

proteção de dados.  



   

 

Adicionalmente, os dados recolhidos durante a sua navegação no nosso website, 

nomeadamente através de cookies e outras tecnologias similares, podem igualmente ser 

transferidos para fora do EEE se der o seu consentimento para a colocação de determinadas 

categorias de cookies (ex. cookies analíticos ou de publicidade). Estes cookies são colocados 

por entidades terceiras que podem transferir os seus dados para países que não têm uma 

decisão de adequação da Comissão Europeia e que não oferecem um nível de proteção de 

dados pessoais essencialmente equivalente ao da União Europeia (ex. Estados Unidos da 

América), como é o caso do serviço de análise e otimização web “Google Analytics”, 

fornecido pela Google Ireland Limited. A título de exemplo, a partilha de dados com 

prestadores de serviços fora do EEE (como é o caso da Google LLC) poderá implicar um 

acesso desproporcional aos seus dados por parte das autoridades governamentais e de 

serviços de inteligência do país importador dos dados ou a impossibilidade de exercer de 

forma eficaz os seus direitos. Para obter mais informação sobre a utilização destes cookies 

consulte a nossa Política de Cookies. 

Caso o Titular dos dados pretenda obter mais informação sobre os tratamentos de dados 

pessoais efetuados fora do EEE, incluindo sobre as salvaguardas adotadas na transferência 

dos dados, poderá entrar em contacto com os responsáveis pelo tratamento para os 

contactos fornecidos nesta Política. 

 

 

6. Prazos de Conservação 

Os dados pessoais dos Utilizadores serão conservados pela EDP Comercial enquanto se 

mantiverem em vigor os contratos subjacentes à participação dos Utilizadores na 

Plataforma, acrescidos dos respetivos prazos de prescrição e caducidade, e/ou se mantiver 

ativa a conta do Cliente e/ou acesso do mesmo à Plataforma. 

No caso dos dados necessários ao combate à fraude e branqueamento de capitais ou outros 

dados necessários para cumprimento de obrigações legais, os mesmos serão mantidos pelos 

prazos previstos na legislação aplicável em cada momento. 

Os dados poderão também ser conservados por períodos mais longos para fins estatísticos, 

sendo anonimizados para esse efeito assim deixando de ter a classificação de dados pessoais 

e tornando-se impossível a sua ligação a uma pessoa singular identificada ou identificável. 

 

 

7. Direitos do Utilizador 

Nos termos da legislação em vigor, os Utilizadores e os Beneficiários Adicionais têm os 

seguintes direitos em relação aos dados pessoais que lhe digam respeito: solicitar à EDP 

Comercial o acesso aos seus dados pessoais objeto de tratamento, pedir a sua retificação, 

eliminação ou a limitação do seu tratamento, pedir a portabilidade ou opor-se ao 

tratamento. 

O direito de eliminação é limitado em certas situações, por exemplo, nos casos em que o 

tratamento dos dados pessoais seja necessário para cumprimento de obrigações legais. 



   

 

Se entender que os seus direitos de proteção de dados foram violados, o Utilizador tem 

também o direito de apresentar uma reclamação à Comissão Nacional de Proteção de Dados, 

através do seguinte sítio www.cnpd.pt.  

Para exercício dos direitos, o Utilizador poderá contactar a EDP Comercial através dos 

contactos acima indicados.  

8. Segurança dos Dados 

 

A EDP Comercial aplica medidas técnicas e organizativas adequadas à proteção dos dados 

pessoais do Utilizador, protegendo-os da destruição, perda e alteração acidentais ou ilícitas 

e o acesso ou divulgação não autorizados. 

 

 

9. Alterações à Política de Privacidade 

 

A presente Política de Privacidade poderá ser alterada de tempos a tempos, pelo que 

aconselhamos que a consulte regularmente. 

http://www.cnpd.pt/

