Política de Privacidade – Informações aos Titulares (artigos 13º e 14º do RGPD)
BRISA - AUTO-ESTRADAS DE PORTUGAL, S.A.
Gestão de Stakeholders Financeiros
A BRISA - AUTO-ESTRADAS DE PORTUGAL, S.A. (“BAE”) com sede na Quinta da Torre da Aguilha,
Edifício Brisa, 2785-599 São Domingos de Rana, registada na Conservatória do Registo Comercial
de Cascais sob o número único de matrícula e de pessoa coletiva 500 048 177, com o capital
social de 6.000.000,00 Euros, é responsável pela atividade de tratamento de dados pessoais dos
seus acionistas e outros stakeholders financeiros, que tem por finalidade a prossecução das suas
obrigações enquanto sociedade anónima, quer para o cumprimento de obrigações legais, quer
para a prossecução do interesse legítimo destes stakeholders que solicitem informações
financeiras e/ou institucionais. Este tratamento de dados pessoais é realizado no interesse
legítimo da própria empresa em conhecer os seus acionistas e stakeholders financeiros e
acompanhar as tendências de mercado.
Os dados pessoais recolhidos indiretamente (através da INTERBOLSA – Sociedade Gestora de
Sistemas de Liquidação e de Sistemas Centralizados de Valores Mobiliários, S.A.) ou fornecidos
diretamente pelos titulares (v.g. ao solicitarem o envio de informação institucional, através do
site) serão tratados de forma confidencial e utilizados apenas para as finalidades para que são
recolhidos.
As categorias de dados pessoais tratados são as que constam do quadro anexo, bem como os
prazos pelos quais são conservados.
A BAE garante a implementação de medidas técnicas e organizativas adequadas à proteção dos
dados pessoais, assegurando a defesa dos direitos dos titulares à luz da legislação aplicável.
A BAE apenas recorre a subcontratantes que garantam a implementação de medidas técnicas e
organizativas adequadas à proteção dos dados pessoais, assegurando a defesa dos direitos dos
titulares à luz da legislação aplicável.
A BAE poderá ter de comunicar dados pessoais às entidades competentes, e apenas nos termos
da lei, como por exemplo, às autoridades judiciárias.
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Nos termos da legislação aplicável, poderá solicitar, a todo o tempo, o exercício dos seus
direitos, nomeadamente o acesso aos dados pessoais que lhe digam respeito, a sua retificação,
eliminação ou a limitação do seu tratamento, a portabilidade dos seus dados, ou opor-se ao seu
tratamento, mediante pedido escrito dirigido à BAE para o endereço de email
EPD_BAE@brisa.pt ou para a morada Quinta da Torre da Aguilha, Edifício Brisa, 2785-599 São
Domingos de Rana.
Sem prejuízo de qualquer outra via de recurso administrativo ou judicial, tem direito a
apresentar uma reclamação à Comissão Nacional de Proteção de Dados (CNPD) ou a outra
autoridade de controlo competente nos termos da lei, caso entenda que o tratamento dos seus
dados pela BAE viola o regime legal em vigor a cada momento.
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Para esclarecimento de dúvidas, poderá ainda contactar o Encarregado de Proteção de Dados
para o email EPD_BAE@brisa.pt ou para a morada Quinta da Torre da Aguilha, Edifício Brisa,
2785-599 São Domingos de Rana.
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A BAE poderá alterar a presente Política de Privacidade a qualquer momento. Estas alterações
serão devidamente publicitadas no site http://www.brisa.pt/pt/.
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Anexo
Atividades de Tratamento de Dados Pessoais para Gestão de Stakeholders Financeiros,
Potenciais Investidores e Outros Interessados da BAE

Categorias de titulares
Acionistas

Categorias de Dados Pessoais
Nome, morada, e-mail e contatos telefónicos
NIF/ IBAN

Prazo de Conservação
Durante o período de atividade da empresa,
acrescido do prazo legal para arquivo
de documentação contabilística e fiscal

Número de ações detidas
Nome e e-mail

5 anos a partir de 1 de janeiro do ano
seguinte à recolha
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Outros stakeholders que solicitem informações
financeiras e/ou institucionais
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