
 

 

 

Uso Interno 

Política de Proteção de Dados Pessoais e de Privacidade 

 

 
Quem é o responsável pelo tratamento dos meus dados pessoais? A empresa do Grupo Galp responsável pelo 

tratamento dos seus dados pessoais é a Galp Energia, S.A. (doravante «GALP»). 

 

Para que finalidades vão ser tratados os meus dados pessoais? Os seus dados pessoais vão ser tratados para 

divulgação da sua imagem com fundamento de licitude no seu consentimento. Os dados divulgados poderão ser usadas 

na base de dados de imprensa da GALP para fins não comerciais e editoriais e nas contas da GALP nas redes sociais. 

 

Que categoria de dados pessoais vão ser tratados? Para a prossecução desta finalidade, a GALP procederá ao 

tratamento dos seus dados de identificação pessoal, nomeadamente da sua imagem e nome. 

 

Quem são os destinatários dos meus dados pessoais? Os seus dados pessoais podem ser facultados a empresas 

encarregues da prestação de serviços à GALP (“Subcontratantes”), que estão vinculadas a esta por contrato escrito, 

apenas podem tratar os seus dados pessoais para as finalidades estabelecidas e não estão autorizadas a tratá-los, direta 

ou indiretamente, para qualquer outra finalidade, em proveito próprio ou de terceiros. Existindo um interesse legítimo 

na partilha de dados intragrupo, os seus dados pessoais podem ser transmitidos, para fins administrativos internos, 

entre as empresas do Grupo Galp. A GALP pode ainda transferir os seus dados pessoais para fora do Espaço Económico 

Europeu, assegurando que os dados apenas são transferidos ao abrigo de uma decisão de adequação da Comissão 

Europeia ou das cláusulas-tipo de proteção de dados, aprovadas pela Comissão Europeia. 

 

Durante quanto tempo vão ser conservados os meus dados pessoais? Os seus dados pessoais vão ser conservados para 

esta finalidade até 1 ano após a recolha. 

 

Que direitos tenho sobre os meus dados pessoais? Enquanto titular dos dados, tem o direito de, sempre que aplicável: 

i) solicitar o acesso, retificação, limitação, oposição, portabilidade e apagamento dos seus dados pessoais, (ii) apresentar 

queixa junto da autoridade de controlo competente ou (iii) obter reparação e/ou indemnização, se considerar que o 

tratamento realizado viola os seus direitos e/ou a legislação em matéria de proteção de dados pessoais e de privacidade 

aplicáveis. Vá a https://direitos.galp.com para exercer os seus direitos consagrados na legislação aplicável em matéria 

de dados pessoais e de privacidade. Em alternativa pode exercê-los através do e-mail data.privacy@galp.com ou por 

correio postal, à atenção do Gabinete de Proteção de Dados Pessoais, para a morada: Rua Tomás da Fonseca, Torre A - 

13º piso, 1600-209 Lisboa. Pode ainda contactar o Encarregado de Proteção de Dados do Grupo Galp para quaisquer 

questões relacionadas com a proteção e privacidade dos seus dados pessoais através do e-mail 

dpo@galp.com 
 

Autorizo que os meus dados pessoais sejam tratados para divulgação no âmbito da ação Desafio Galp Ryde 
no QSP Summit nos websites de comunicação interna e externa da Grupo Galp. 

O desafio terá inicio no dia 9 de setembro de 2021 das 10h até dia 10 de setembro às 23h59. O vencedor/a 
deste desafio será comunicado no dia 13 de setembro via mensagem privada ou email. 
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