
 
 

Página 1 de 2 

 

 
A AGA - Álcool e Géneros Alimentares, SA, adiante designada por AGA, descreve no presente documento, de forma 
detalhada, na Política de Privacidade e de Proteção de Dados Pessoais, como trata os dados pessoais na sua 
organização, enquanto entidade responsável pelo seu tratamento. 
 
Entidade responsável 
 
A AGA - Álcool e Géneros Alimentares, S.A, com sede na Rua Professor Henrique de Barros 8 e 8 A, 2685-338 Prior Velho 
e com o NIUPC 500727457. 

Categorias de dados pessoais, finalidades do tratamento e fundamentos de legitimidade 
 
A AGA trata os dados de clientes/colaboradores e demais parceiros, no contexto de negociação comercial, profissional e/ou 
laboral, para envio de informação relevante de natureza jurídica, institucional e/ou académica e/ou sobre eventos.  
Os dados pessoais são igualmente analisados para cumprimento de obrigações legais, sempre que aplicável. 
Os dados tratados podem consistir em dados de identificação, de contacto e outros que sejam recolhidos no contexto da 
relação com o titular e/ou com a organização da qual faz parte (como o cargo e/ou funções; interesses profissionais, setores 
de atividade e/ou jurisdições relevantes). 

Fora do contexto da relação de prestação de serviços, os dados recolhidos (de identificação e de contacto) são tratados 
mediante consentimento para envio de informações sobre temas jurídicos, de natureza institucional e/ou sobre eventos. 
 
Entidades Subcontratantes, Terceiros e Transferências internacionais 
 
A AGA poderá recorrer, em casos específicos, a entidades subcontratadas para processamento dos dados (tais como 
prestadores de serviços de sistemas de informação, de consultoria, segurança) para as finalidades acima indicadas, e no 
âmbito das suas atividades, procurando selecionar entidades que adotem procedimentos em conformidade  com a matéria 
de tratamento de dados. 
 
Comunicação de dados a terceiros 
 
A AGA unicamente comunica os dados pessoais a terceiros, no âmbito da sua atividade e para os fins definidos anteriormente 
e/ou no contexto das obrigações legais a que esteja sujeita. 
 
Transferências internacionais 
 
A AGA, em regra, não procede à transferência internacional de dados pessoais para fora da União Europeia, exceto na 
medida em que tal seja necessário no âmbito da sua atividade corrente e recorrendo para o efeito aos instrumentos legais 
adequados. 
Nestas situações, a AGA adotará medidas apropriadas à adequada transferência dos dados. 
O titular dos dados pode, a qualquer momento, solicitar informações relativas aos procedimentos e/ou aos instrumentos 
legais adotados. 
 
 
 
Política de segurança da informação 
 
A AGA dispõe de uma política de segurança da informação e faculta formação aos colaboradores neste contexto. 
 
 
 
Prazo de Conservação 
 
A AGA conserva os dados pessoais durante o período em que se mantiver a relação institucional com a titular dos dados 
e/ou com a entidade com a qual o titular colabora. 
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Direitos dos titulares dos dados 
 
Nos termos da legislação aplicável, são reconhecidos aos titulares dos dados os seguintes direitos:   

• Direito de Acesso: direito de obter a confirmação e cópia dos dados pessoais tratados; 
• Direito de Retificação: direito de solicitar a retificação dos dados pessoais inexatos ou incompletos; 
• Direito ao Apagamento: direito de obter o apagamento dos dados pessoais; 
• Direito à limitação do tratamento: direito de solicitar a limitação do tratamento dos dados pessoais, solicitando a 

suspensão do tratamento ou a limitação do âmbito do tratamento a certas categorias de dados ou finalidades de 
tratamento; 

• Direito à portabilidade: direito de receber os dados que foram comunicados em formato digital de uso corrente e de 
leitura automática ou de solicitar a transmissão direta dos mesmos para outra entidade que passe a ser o novo 
responsável pelo tratamento dos dados; 

• Direito à Oposição: direito de se opor, a qualquer momento, ao tratamento de dados. 
Nos casos em que o tratamento de dados é baseado no consentimento do titular, este pode retirá-lo, não prejudicando, 
contudo, a validade do tratamento até essa data. 

Sem prejuízo de qualquer outra via de recurso administrativo ou judicial, o titular dos dados pode apresentar uma reclamação 
junto da autoridade de controlo competente nos termos da lei. 

Contactos 
Para mais informações sobre o tratamento de dados pessoais, exercício dos direitos acima referidos ou quaisquer outras 
questões relacionadas com a política de privacidade, a AGA poderá ser contactada através do e-mail: RGPD@aga.pt. 
 
 
Data da última atualização: 23 de maio de 2018 

 


