
 
 

DECLARAÇÃO A TODOS OS FORNECEDORES 

Termos e Condições para o tratamento de dados pessoais 

 

Os Termos e Condições estipulam as regras de tratamento de dados pessoais pelo Fornecedor 

(ou Entidade Subcontratante), cuja responsabilidade pertence à Águas do Centro Litoral, S.A., 

com sede na Av. Dr. Luís Albuquerque | 3030-410 Coimbra, matriculada na Conservatória do 

Registo Comercial de Lisboa, sob o número único de matrícula e pessoa coletiva 513 606 181, 

com o capital social realizado de € 40.225.811,00€ (Quarenta milhões duzentos e vinte cinco 

mil e oitocentos onze euros), (Responsável pelo Tratamento). 

 

 

A interpretação destes Termos e Condições é exclusiva do Responsável pelo Tratamento, que 

se reserva ao direito de os modificar em qualquer momento, sendo o Fornecedor notificado de 

qualquer alteração materialmente relevante. Assegure-se que lê cuidadosamente os presentes 

Termos e Condições, na medida em que a prestação do serviço pressupõe a adoção automática 

dos mesmos. 

 

1. Obrigações do Responsável pelo Tratamento: 

 

O Responsável pelo Tratamento obriga-se a cumprir escrupulosamente a legislação nacional e 

comunitária em vigor em matéria de proteção de dados pessoais e a auxiliar o Fornecedor em 

tudo o que estiver ao seu alcance para o efetivo cumprimento dos presentes Termos e 

Condições. 

 

2. Obrigações do Fornecedor: 

 

Sem prejuízo das obrigações previstas na legislação aplicável, o Fornecedor, enquanto entidade 

subcontratante, obriga-se, durante a vigência da relação comercial com o Responsável pelo 

Tratamento e após a sua cessação: 

a) A tratar os dados pessoais no respeito pela legislação nacional e comunitária aplicável 

em matéria de proteção de dados pessoais; 
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b) A não tratar os dados pessoais da responsabilidade do Responsável pelo Tratamento no 

seu próprio interesse ou em proveito próprio, mantendo esses dados logicamente 

separados de outros dados pessoais que trate por conta de terceiros; 

c) A não ceder, copiar, reproduzir, adaptar, modificar, destruir, difundir, transmitir, 

divulgar ou por qualquer forma colocar à disposição de terceiros os dados pessoais a 

que tenha acesso ou que lhe sejam transmitidos pelo Responsável pelo Tratamento ao 

abrigo da relação comercial existente, sem que para tal tenha sido previamente 

autorizada por escrito pelo Responsável pelo Tratamento; 

d) A limitar o acesso e utilização dos dados pessoais aos colaboradores que efetivamente 

necessitam de aceder aos dados para cumprir com as obrigações estabelecidas 

contratualmente e a estabelecer a obrigação de confidencialidade a estes colaboradores; 

e) A solicitar previamente a autorização do Responsável pelo Tratamento para a 

contratação de Subcontratante(s) Ulterior(es) para a realização de operações específicas 

de tratamento de dados, exigindo-lhes contratualmente o cumprimento de obrigações 

similares às estipuladas nos presentes Termos e Condições; 

f) A adotar as medidas técnicas e organizativas necessárias para proteger de forma 

concreta e adequada, os dados pessoais do Responsável pelo Tratamento contra o 

tratamento não autorizado ou ilegal, a perda acidental, a destruição, o dano, e a alteração 

ou divulgação dos mesmos, tendo em conta a natureza e especificidade do tratamento; 

g) A notificar de imediato o Responsável pelo Tratamento no caso de tomar 

conhecimento, ou suspeitar, de violações de dados pessoais que resultem, ou possam 

resultar, na destruição acidental ou não autorizada de dados, na perda, alteração, acesso 

ou revelação não autorizada dos dados tratados pelo Fornecedor, disponibilizando-lhe 

uma descrição da violação de dados ocorrida, informando-o das categorias e número de 

titulares de dados afetados, das prováveis consequências da violação, assim como 

fornecer-lhe qualquer outra informação que o Responsável pelo Tratamento possa 

razoavelmente solicitar; 

h) Quando se verifique uma violação de dados pessoais: (i) a tomar de imediato as medidas 

necessárias para investigar a violação ocorrida, identificar e prevenir a repetição dessa 

violação, e encetar esforços razoáveis para mitigar os efeitos dessa violação; (ii) a 

desenvolver as ações necessárias para remediar a violação e (iii) a documentar todas as 

circunstâncias referentes à violação para efeitos de controlo por parte da autoridade de 

supervisão; 

i) A cooperar com o Responsável pelo Tratamento e disponibilizar-lhe as informações e 

documentação solicitadas para efeitos de verificação do cumprimento com as obrigações 

estabelecidas nos presentes Termos e Condições e legislação em matéria de proteção 

de dados pessoais; 
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3. Duração 

 

Os presentes Termos e Condições extinguem-se automaticamente e de pleno direito na data 

em que a relação comercial estabelecida entre as Partes se extinga, independentemente da razão, 

sem necessidade de qualquer outra formalidade ou requisito. 

 

4. Incumprimento 

No caso de falta de cumprimento de qualquer das obrigações pelo Fornecedor estabelecidas 

nos presentes Termos e Condições, o Fornecedor, fica obrigado a ressarcir o Responsável pelo 

Tratamento por todos os prejuízos causados, incluindo, entre outros, todos os custos em que 

o Responsável pelo Tratamento incorrer com quaisquer reclamações ou ações de terceiros por 

infração de regras de proteção de dados pessoais, coimas ou outras sanções que lhe forem 

impostas, custas de processos e honorários de advogados. 

Os presentes Termos e Condições reger-se-ão e será interpretado de acordo com a lei 

portuguesa. Para julgar todas as questões emergentes dos presentes Termos e Condições fixa-

se competente o foro da comarca da sede da Águas do Centro Litoral, S.A.. 

 

 

Pela Águas do Centro Litoral, S.A. 

_____________________________________    

Nome: Tiago Filipe da Costa Braga       

Qualidade: Vogal do Conselho de Administração      

 

 

 

 

Local e Data: Coimbra, 07 de março de 2019  
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