
POLÍTICA DE PRIVACIDADE –  GASODATA 

 

A GASODATA – EQUIPAMENTOS PARA COMBUSTÍVEIS E ELECTRÓNICA, LDA, com sede 

na Rua Alfredo da Silva Lote 4, Zona Industrial da Abóboda, pessoa colectiva e fiscal nº 

501 977 368, sociedade comercial (adiante designada apenas por “GASODATA”) é uma 

sociedade comercial que tem por objecto o estudo, elaboração de projetos de 

construção de postos de combustíveis, líquidos e gasosos e de todos os restantes 

equipamentos que se relacionem com os mesmos. Construção civil, empreitadas gerais. 

Comercialização de equipamentos para abastecimento de combustíveis e equipamentos 

eletrónicos e a sua instalação e manutenção.  

No âmbito da sua atividade, a GASODATA recolhe dados pessoais junto dos seus 

Titulares, quer presencialmente, quer remotamente, assegurando que o respetivo 

tratamento é feito de acordo com as regras de proteção da privacidade emergentes do 

Regulamento (UE) 2016/679 (“RGPD”) e demais legislação nacional aplicável, bem como 

de acordo com os deveres de confidencialidade a que a GASODATA se encontra sujeita. 

Os dados recolhidos correspondem a dados que são fornecidos pelos próprios Titulares 

ou seus representantes legais mediante o preenchimento de formulários, correio 

electrónico ou via telefone e, ainda, dados pessoais que resultem dessas mesmas 

relações com os Titulares, incluindo pela utilização dos canais digitais da GASODATA a 

que o Titular aceda. 

 

RESPONSÁVEL PELO TRATAMENTO 

A entidade responsável pelo tratamento de dados pessoais é a GASODATA, na medida 

em que é a responsável pela determinação das finalidades e dos meios de tratamento 

dos dados que tem em sua posse. 

 

DADOS TRATADOS PELA GASODATA 

O que são dados pessoais? Por dados pessoais entende-se qualquer informação, de 

qualquer natureza e independentemente do respetivo suporte, relativa a uma pessoa 

singular identificada ou identificável. É considerada identificável, a pessoa que possa ser 

identificada direta ou indiretamente, designadamente por referência a um número de 

identificação ou a um ou mais elementos específicos da sua identidade física, fisiológica, 

psíquica, económica, cultural ou social.  

Quem são os Titulares de dados pessoais? Os Titulares dos dados pessoais são os 

Clientes, Parceiros, Colaboradores, bem como outras pessoas singulares a quem os 



dados digam respeito e que usufruam dos serviços da GASODATA, com esta colaborem 

ou entrem em relação, em qualquer contacto tido com a GASODATA.. 

Quais são os dados pessoais? Correspondem a todos os dados necessários para a 

relação laboral, comercial e outras com esta conexas que são fornecidos pelos próprios 

Titulares ou pelos seus representantes legais. 

 

FINALIDADES DO TRATAMENTO 

Os dados pessoais recolhidos pela GASODATA são tratados, nomeadamente, para as 

seguintes finalidades: 

1. A prestação de serviços na prossecução do objecto social da GASODATA; 

2. Assistência técnica; 

3. Comunicação de natureza administrativa; 

4. Cumprimento de obrigações legais; 

5. Gestão financeira e económica da GASODATA; 

6. Gestão dos estabelecimentos  da GASODATA; 

7. Registo histórico da atividade da GASODATA; 

8. Gestão de recursos humanos; 

9. Envio de uma newsletter e de outras informações comerciais; 

10. Publicitação das atividades da GASODATA; 

11. A adoção de meios e procedimentos de segurança das pessoas e bens; esta 

finalidade pode implicar, em determinados casos, a recolha de imagens no contexto 

da videovigilância; 

Ressalve-se, que as finalidades aqui elencadas não serão as únicas, podendo outras 

derivar destas na medida do possível. Se existir uma nova finalidade independente das 

anteriores a GASODATA informará, caso a caso, o Titular no momento da recolha dos 

dados pessoais. 

 

FUNDAMENTO PARA O TRATAMENTO DE DADOS 

A GASODATA apenas tratará dados pessoais na medida em que o tratamento for lícito e 

necessário. O tratamento de dados pessoais só é lícito se e na medida em que se 

verifique pelo menos uma das seguintes situações: 

(I) Consentimento:  

Quando o Titular dos dados tiver dado o seu consentimento prévio, expresso, por 

escrito, oralmente (após ratificação, quando necessário), ou através da validação de 

uma opção, se esse consentimento for livre, informado, específico e inequívoco para 



o tratamento dos seus dados pessoais para uma ou mais finalidades específicas 

referidas acima.  

(II) Cumprimento de obrigações contratuais e diligências pré-contratuais:  

Quando o tratamento de dados pessoais for necessário para o cumprimento de 

obrigações contratuais no qual o Titular dos dados é parte, ou para diligências pré-

contratuais a pedido do Titular dos dados, como por exemplo para a execução do 

“contrato de manutenção” ou a preparação de uma proposta de serviços. 

(III) Cumprimento de obrigações jurídicas:  

Quando o tratamento de dados pessoais seja necessário para cumprir uma 

obrigação legal a que a GASODATA esteja sujeita, como, por exemplo, a 

comunicação de dados de identificação a entidades policiais, judiciais, fiscais ou 

reguladoras. 

(IV) Interesse legítimo:  

Quando o tratamento de dados pessoais corresponda a um interesse legítimo da 

GASODATA ou de terceiros (como por exemplo, o tratamento de dados para 

melhoria de qualidade de serviço) e quando os motivos da GASODATA para a sua 

utilização devam prevalecer sobre os direitos de proteção de dados.  

(V) Defesa de interesses vitais do Titular dos dados ou de outra pessoa singular:  

O tratamento de dados pessoais também deverá ser considerado lícito quando for 

necessário à proteção de um interesse essencial à vida do Titular dos dados ou de 

qualquer outra pessoa singular. Em princípio, o tratamento de dados pessoais com 

base no interesse vital de outra pessoa singular só pode ter lugar quando o 

tratamento não se puder basear manifestamente noutro fundamento jurídico. 

Alguns tipos de tratamento podem servir tanto importantes interesses públicos 

como interesses vitais do Titular dos dados, por exemplo, se o tratamento for 

necessário para fins humanitário 

(VI) Exercício de funções de interesse público: 

Quando o tratamento for necessário ao exercício de funções de interesse público, 

ou ao exercício da autoridade pública de que está investido o responsável pelo 

tratamento. 

 

DEFINIÇÃO DE PERFIS 

GASODATA pode recorrer a técnicas de avaliação e de segmentação de Titulares 

(definição de perfis), utilizando para o efeito os dados pessoais recolhidos diretamente 



junto dos seus Titulares ou representantes legais, ou que resultem das relações destes 

estabelecidas com a GASODATA.  

A GASODATA garante ao Titular que este tratamento é realizado respeitando 

integralmente interesses, direitos e liberdades fundamentais do mesmo, podendo o 

Titular dos dados opor-se a qualquer momento. 

 

COMUNICAÇÃO DE DADOS E SUBCONTRATANTES  

A GASODATA não transmitirá dados pessoais a terceiros, exceto se: 

a) tiver obtido consentimento expresso nesse sentido do Titular; 

b) a comunicação seja necessária para a execução de um contrato em que o Titular 

seja parte; 

c) a transmissão seja efetuada no âmbito do cumprimento de uma obrigação legal 

ou para cumprimento de uma ordem judicial; 

d)  a comunicação seja levada a cabo para qualquer finalidade legítima prevista na 

lei. 

A GASODATA está obrigada por lei a comunicar dados pessoais do seus clientes e 

colaboradores às entidades reguladoras que superentendem a sua atividade, e a outras 

autoridades públicas/entidades oficiais. 

Por último, a GASODATA pode recorrer, no exercício da sua atividade, a prestadores de 

serviços que poderão ter acesso a dados pessoais. Os referidos prestadores de 

serviços/subcontratantes tratarão os dados pessoais fornecidos exclusivamente para as 

finalidades estabelecidas pela GASODATA e, em observância das instruções por esta 

transmitidas.  

A GASODATA assegura que, nestas circunstâncias, adota todas as medidas técnicas e 

organizativas consideradas adequadas, de forma a assegurar que as entidades 

subcontratantes são reputadas e oferecem as mais elevadas garantias de segurança de 

informação. Estas entidades garantem, ainda, o cumprimento da legislação aplicável em 

matéria de confidencialidade, privacidade e proteção dos dados dos Titulares, incluindo 

no que ao exercício de direitos dos mesmos diga respeito 

 

PRAZO DE CONSERVAÇÃO DOS DADOS PESSOAIS 

O tratamento dos dados pela GASODATA manter-se-á enquanto os dados forem 

necessários para a relação estabelecida com os seus Titulares. Terminada a relação, a 

GASODATA manterá os dados pessoais apenas pelo período de tempo necessário para 

a realização da finalidade definida  e/ou pelos prazos legais obrigatórios, ou até que os 

direitos e deveres emergentes dessa relação prescrevam, nos termos da lei. 



 

DIREITOS DOS TITULARES  

Nos termos da lei aplicável, aos Titulares dos dados pessoais assistem os seguintes 

direitos: 

(a) Direito de Informação, que consiste no direito dos Titulares em serem informados 

pela GASODATA, sobre todos os aspetos relativos à recolha e tratamento dos seus dados 

pessoais, nomeadamente sobre: (i) as finalidades do tratamento dos seus dados, (ii) a 

quem podem os mesmos ser comunicados, (iii) quais os direitos que lhes assistem e (iv) 

em que condições os podem exercer, bem como (v) quais os dados que têm de fornecer 

obrigatoriamente no âmbito da relação estabelecida com a GASODATA, de forma clara, 

concisa e transparente; 

(b) Direito de Acesso, que consiste no direito dos Titulares de acederem aos dados 

pessoais que tenham sido fornecidos, sem restrições, sem demoras ou custos 

excessivos, bem como saber quaisquer informações disponíveis sobre a origem desses 

dados; 

(c) Direito de Retificação, que consiste no direito dos Titulares de exigirem que os seus 

dados sejam exatos e atuais, podendo solicitar a sua retificação junto da GASODATA; 

(d) Direito de Eliminação (ou ao "esquecimento"), que consiste no direito dos Titulares 

de exigirem a eliminação dos seus dados pessoais dos registos da GASODATA quando os 

mesmos deixem de ser utilizados para as finalidades para que foram recolhidos, sem 

prejuízo, contudo, dos prazos de conservação que por lei se  apliquem e legitimem o 

respetivo tratamento; 

(e) Direito de Oposição, que consiste no direito dos Titulares de se oporem, a seu pedido 

e gratuitamente, nomeadamente ao tratamento dos seus dados pessoais para efeitos 

de marketing direto; 

(f) Direito à Portabilidade, que consiste no direito dos Titulares de receberem os seus 

dados pessoais fornecidos à GASODATA, num formato estruturado, de uso corrente e 

de leitura automática, e transmitir esses dados a outro responsável pelo tratamento, 

sempre que tal seja tecnicamente possível.  

(g) Direito à Limitação do Tratamento, que consiste no direito que os Titulares têm de, 

em determinadas circunstâncias, solicitarem à GASODATA a limitação do tratamento 

dos seus dados, nomeadamente: (i) quando contestem a exatidão dos seus dados 

pessoais, durante um período que permita à GASODATA verificar a sua exatidão; (ii) se 

o tratamento for ilícito e o Titular se opuser ao apagamento dos dados, solicitando, em 

contrapartida, a limitação da sua utilização; ou (iii) quando  a GASODATA já não precise 

dos dados pessoais do Titular para fins de tratamento, mas esses dados sejam 



requeridos pelo Titular para efeitos de declaração, exercício ou defesa de um direito 

num processo judicial; 

(h) Direito à Reclamação junto da Comissão Nacional de Proteção de Dados (CNPD), 

que consiste no direito a apresentar, sem prejuízo de qualquer outra via de recurso 

administrativo ou judicial, uma reclamação a uma autoridade de controlo, em especial 

no Estado-Membro da sua residência habitual, do seu local de trabalho ou do local onde 

foi alegadamente praticada a infração, se o Titular dos dados considerar que o 

tratamento dos dados pessoais que lhe diga respeito viola o RGPD e demais legislação 

nacional aplicável. Em Portugal, a autoridade de controlo é a CNPD.. 

Se o tratamento dos dados se basear no consentimento, o Titular tem o direito de retirar 

o consentimento em qualquer altura, sem comprometer a licitude do tratamento 

efetuado com base no consentimento previamente dado 

O exercício de qualquer dos seus direitos, é garantido ao Titular mediante pedido por 

escrito dirigido à GASODATA, remetido por correio registado para: 

GASODATA, Rua Alfredo da Silva Lote 4, Zona Industrial da Abóboda, 2785-656 S. 

Domingos de Rana.; 

ou através do seguinte endereço electrónico: geral@gasodata.pt. 

A disponibilização de dados incorretos, ou inexatos, é da exclusiva responsabilidade do 

Titular dos dados.  

 

ENCARREGADO DA PROTEÇÃO DE DADOS 

 

O Encarregado da Proteção de Dados (Data Protection Officer ou DPO) assegura, 

entre outros aspetos, os tratamentos de dados em conformidade com a legislação 

em vigor, procedendo à verificação do cumprimento desta Política de Privacidade. 

O DPO coopera, ainda, com a autoridade de controlo, e presta informação e 

aconselha o responsável pelo tratamento dos dados sobre as suas obrigações no 

âmbito da privacidade e proteção de dados. 

Para obter qualquer esclarecimento relacionado com a presente Política de 

Privacidade, o Titular poderá contactar o Encarregado da Proteção de Dados da 

GASODATA através do seguinte endereço de correio eletrónico dpo@gasodata.pt, ou 

através de correio registado enviado ao cuidado de "DPO – GASODATA”, remetido 
para a seguinte morada: Rua Alfredo da Silva Lote 4, Zona Industrial da Abóboda, 2785-

656 S. Domingos de Rana. 

 



CANAIS DIGITAIS E UTILIZAÇÃO DE COOKIES 

A GASODATA procede à recolha e ao tratamento dos dados pessoais necessários à 

disponibilização e funcionamento do seu Website garantindo, no entanto, adequados 

níveis de segurança e de proteção dos dados pessoais aos Titulares que os utilizem e 

que através deles forneçam dados pessoais. 

Assim, foram adotadas diversas medidas de segurança físicas, lógicas, técnicas e 

organizativas, de forma a proteger os dados pessoais contra a sua difusão, perda, uso 

indevido, alteração, tratamento ou acesso não autorizado, bem como contra qualquer 

outra forma de tratamento ilícito.  

Não obstante as medidas de segurança adoptadas pela GASODATA, o titular/utilizador 

do website deverá guardar segredo dos códigos de acesso que eventualmente detenha, 

não os partilhando com terceiros, devendo, ainda, no caso particular dos dispositivos 

móveis, manter e conservar o dispositivo no qual aceda ao website, em condições de 

segurança e seguir as práticas de segurança aconselhadas pelo fabricante e/ou 

operadora, nomeadamente quanto à instalação e atualização dos necessários 

aplicativos de segurança, nomeadamente, antivírus. 

O site da GASODATA poderá conter links para outros websites geridos por servidores de 

terceiros, relativamente aos quais a GASODATA não tem qualquer controlo direto ou 

indireto. Consequentemente, a GASODATA não poderá ser responsabilizada pela forma 

como os seus dados serão armazenados e utilizados nos servidores de terceiros. 

Aconselhamos que leia atentamente a Política de Privacidade de cada site de terceiro 

que aceda através do nosso Site por forma a poder controlar de forma efetiva como os 

seus dados irão ser tratados. 

 

Utilização de “Cookies” 

Um “cookie” é um ficheiro que é guardado no computador de cada utilizador ao aceder 

a determinadas páginas da Internet, designadamente permitindo armazenar e 

recuperar informação sobre os hábitos de navegação de um utilizador de um 

equipamento, e, dependendo da informação que contenham e da forma como é 

utilizado o equipamento, podem ser utilizadas para reconhecimento do utilizador. 

Os “cookies” utilizados pela GASODATA respeitam o anonimato e não serão usados para 

recolher qualquer informação de caráter pessoal. 

As informações armazenadas nos “cookies” aqui mencionados são usados 

exclusivamente pela GASODATA. 

O uso de “cookies” é uma prática normal entre os websites da Internet, sendo que 

através da maioria dos navegadores o utilizador pode permitir, bloquear ou eliminar os 



“cookies” instalados no seu equipamento, mediante a configuração das opções. Caso os 

bloqueie, é possível que certos serviços que delas necessitam não estejam disponíveis 

para utilização. 

Se quiser restringir, bloquear ou apagar os “cookies” deste website poderá desativar os 

“cookies”, modificando as configurações do seu navegador (a parametrização de cada 

navegador é diferente pelo que deverá ler as instruções e manuais do seu navegador 

para mais informações sobre a operação e controle dos cookies). No entanto, se 

selecionar essa configuração poderá não ser possível aceder a determinadas partes dos 

websites da GASODATA ou poderá a navegação ficar menos eficaz. 

 

MEDIDAS DE PROTEÇÃO  

A GASODATA garante a segurança dos dados pessoais fornecidos através da adopção de 

diversas medidas de segurança, de carácter técnico e organizativo, para proteção dos 

dados pessoais contra a sua difusão, perda, uso indevido, alteração, tratamento ou 

acesso não autorizado bem como, contra qualquer outra forma de tratamento ilícito. 

Apesar dos nossos esforços, alertamos que a Internet não é um lugar seguro de 

comunicação. De facto, a informação veiculada através da Internet poderá ser 

interceptada por terceiros. Assim, não poderemos garantir em absoluto a segurança e 

autenticidade da informação que nos seja enviada por esta via. Ao utilizar este Site e 

nele inserir informação, está consciente que partilha connosco o correspondente risco. 

 

ALTERAÇÕES  

A GASODATA reserva-se o direito de alterar esta política periodicamente. A data da 

última modificação é a indicada no final deste documento. Se a GASODATA fizer 

alterações a esta política e à forma como utiliza os dados pessoais do Titular dos dados, 

será fornecida uma versão atualizada através da publicação nos sites da GASODATA. 

 

 

Data da última atualização: 24/05/2018 

 


