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Contexto
A Galp está consciente que a rápida evolução tecnológica e a globalização impõem novos e
relevantes desafios em matéria de proteção de dados pessoais, pelo que o eficaz e eficiente
funcionamento das empresas do seu Grupo depende, hoje em dia, do correto tratamento de dados
pessoais.

Posição da Empresa
A Galp compromete-se a:
Estabelecer uma estratégia de proteção de dados pessoais destinada a promover o
cumprimento do Regulamento (UE) 2016/679 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 27
de abril de 2016, relativo à proteção das pessoas singulares no que diz respeito ao
tratamento de dados pessoais e à livre circulação desses dados, medindo e avaliando os
resultados alcançados, para assegurar a sua eficiência, eficácia e melhoria contínua;
Adaptar a cultura no seio do Grupo Galp em matéria de proteção de dados pessoais,
encarando esta temática como uma prioridade ao nível do desempenho da sua atividade;
Assegurar a criação de um modelo de governo para a gestão de dados, que inclua um
responsável pela proteção de dados (Data Protection Officer);
Implementar e manter mecanismos e procedimentos que assegurem a licitude, lealdade,
transparência, minimização, exatidão, integridade, confidencialidade e responsabilidade no
âmbito do tratamento de dados pessoais nos seus sistemas de informação, na gestão das
suas unidades organizacionais e na satisfação das necessidades dos seus clientes,
colaboradores e parceiros;
Estabelecer os mecanismos e procedimentos necessários ao exercício de direitos pelos
titulares dos dados pessoais;
Aplicar as práticas e medidas técnicas e organizacionais adequadas para a proteção de
dados pessoais e zelar pelo seu cumprimento junto de parceiros e intervenientes no
desenho, desenvolvimento e manutenção dos tratamentos de dados pessoais realizados na
Galp;
Assegurar uma estratégia e planos de desenvolvimento de segurança da informação, de
modo a garantir a sua eficácia e melhoria contínua;
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Promover a supervisão e acompanhamento das entidades que intervenham na Galp, quanto
ao cumprimento dos requisitos, procedimentos estabelecidos e obtenção dos resultados
planeados, com vista à permanente melhoria da qualidade e segurança.

Declaração final
A Galp assume o compromisso de proceder ao tratamento de dados pessoais, nos distintos
contextos em que desenvolve as suas atividades comerciais e corporativas, com a observância dos
ditames legais e tendo em conta as melhores práticas internacionais.
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