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Informação sobre o tratamento de dados pessoais 

Para o Sistema de Informação: IS formulário de contacto  

Informação sobre o tratamento de dados pessoais ao abrigo do parágrafo 19 e parágrafo 20, da Lei 
nº 18/2018 da República Eslovaca para a Proteção de Dados Pessoais e Alterações em Determinadas 
Outras Leis (doravante designadas por “Lei”) e dos Artigos 13 e 14 do Regulamento (UE) 2016/679 
do Parlamento Europeu e do Conselho relativos à proteção das pessoas singulares no que respeita 
ao tratamento de dados pessoais e à livre circulação desses dados (doravante designado por 
"Regulamento"). 

Esta informação tem como objetivo dar conhecimento sobre quais os dados pessoais que tratamos, 
como os tratamos, quais as finalidades para que os utilizamos, a quem os podemos disponibilizar, onde 
pode obter informação sobre eles e garantir os seus direitos no tratamento dos seus dados pessoais. 

Identidade e informação para contacto: 
A empresa que trata os seus dados pessoais é a Telegrafia, a.s., sita em Lomena 7, 040 01 Kosice, 
Slovakia, com o Registo Nº 17081386 e com o e-mail: gdrp@telegrafia.sk (doravante designada por  
“Operador”) 

Informação para contacto dos responsáveis pelas Metodologias de Proteção de Dados Pessoais e do  
Encarregado de Proteção de Dados (EPD):  
E-mail: dpo7@proenergy.sk  

1. Propósitos do processamento de dados pessoais e a base legal para esse processamento 

A finalidade do tratamento de dados pessoais é: tratamento de dados pessoais dos titulares em 
causa para efeitos de comunicação com o cliente, através do formulário de contacto. 

Os dados pessoais são processados: com base no parágrafo 13, nº 1, alínea b), da Lei, no Artigo 6, 
parágrafo 1, alínea b), do Regulamento e também na legislação da República Eslovaca relativa ao 
Código Civil, ao Código Comercial, ao Código do Imposto sobre o Valor Acrescentado Lei nº 
222/2004 com alterações (Secção 74), na Lei nº 431/2002 de Contabilidade com alterações. 

O legítimo interesse do Operador ou de terceiros 

O tratamento de dados pessoais para efeitos de interesses legítimos do Operador ou de terceiros, 
não tem aplicação. 

2. Identificação dos dados pessoais processados pertencentes aos titulares desses dados 

Os titulares cujos dados pessoais são tratados: pessoas que estabelecem comunicação através do 
formulário de contacto localizado no “website” do Operador. 

O âmbito dos dados pessoais tratados: nome, apelido, endereço de e-mail. 
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3. Identificação dos destinatários, categorias de destinatários 

O Operador pode fornecer dados pessoais às entidades autorizadas, tais como instituições e 
organizações que se encontrem ao abrigo de um regulamento legal específico ou a entidades 
contratantes (especialmente as entidades processadoras de dados) que se comprometam a 
aceitar condições adequadas para a garantia de proteção dos dados pessoais processados 
condições adequadas para a garantia de proteção dos dados pessoais processados, de acordo com 
o  seguinte: 

Outras entidades autorizadas Regulamentação legal de caráter vinculativo em 
concordância com o parágrafo 13, nº 1, alínea c), da Lei nº 
18/2018 da República Eslovaca para a Proteção de Dados 
Pessoais e Alterações em Determinadas Outras Leis 

Os dados pessoais podem ser fornecidos a outros destinatários se o titular dos dados o consentir 
ou se ordenar que lhes sejam disponibilizados os seus dados pessoais. 

4. Transferência de dados pessoais para país terceiro/organização internacional 

A transferência de dados pessoais para país terceiro/organização internacional, não tem 
aplicação. 

5. Identificação da fonte a partir da qual os dados pessoais foram obtidos 

Diretamente do titular dos dados (via “website” do Operador). 

6. Período de retenção dos dados pessoais 

O Operador reterá os dados pessoais durante o tempo necessário ao cumprimento da finalidade 
mas nunca excedendo o período de 6 meses. 

7. Caracterização do titular através de extrapolação dos seus dados pessoais (“profiling”) 

O Operador não processa os dados pessoais para extrapolar caracterizações dos titulares ou de 
qualquer outro modo modelar ou classificar o seu processo de tomada de decisão individual 
através de meios automáticos (“profiling”).  

8. Direitos do titular dos dados pessoais 

O titular dos dados terá o direito de solicitar ao Operador o acesso aos seus dados pessoais 
tratados, a alteração ou retificação dos seus dados pessoais, a eliminação ou restrição de acesso 
aos seus dados pessoais, o direito à objeção ao tratamento dos seus dados pessoais, o direito de 
não ser objeto de decisões baseadas exclusivamente em tratamento automatizado dos seus 
dados pessoais, incluindo “profiling”, o direito à portabilidade dos seus dados pessoais, bem como 
o direito de iniciar procedimentos de averiguações ou auditorias junto da autoridade supervisora 
da proteção de dados pessoais. O titular dos dados pessoais terá, a qualquer momento, o direito 
de retirar o seu consentimento para o tratamento dos seus dados pessoais. A retirada do 
consentimento não afetará a legalidade do processamento realizado com base no consentimento 
anterior à sua retirada. O titular dos dados pode exercer os seus direitos enviando um e-mail para 
o endereço eletrónico: gdpr@telegrafia.sk (ou por escrito, enviando uma solicitação para o 
endereço do Operador). 
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9. Obrigação de disponibilização de dados pessoais 

O titular dos dados pessoais disponibiliza os seus dados de forma voluntária, com base no seu 
consentimento (a disponibilzação dos dados não é um requisito legal ou contratual); caso o titular 
não dê o seu consentimento, ele não será informado sobre novidades, descontos, promoções e 
outras ofertas de âmbito comercial. 


