
 

  

REGULAMENTO GERAL DE PROTEÇÃO DE DADOS 
POLÍTICA DE PRIVACIDADE | 

POLÍTICA DE COOKIES 

 
A CELER COOPERATIVA ELECTRIFICAÇÃO DE REBORDOSA, CRL. 

AV. DR. ANTÓNIO RANGEL, 93 
4585-353 REBORDOSA   



 
RGPD Política de Privacidade e Cookies 1ª Edição 14.06.2022 

 

 

Pá
gi

na
1  

Conteúdo 
PRINCÍPIOS GERAIS ............................................................................................................................................ 2 

1. Identificação do responsável pelo tratamento .......................................................................................... 2 

2. Encarregado de Proteção de dados ........................................................................................................... 2 

3. Proteção de dados pessoais ....................................................................................................................... 2 

4. Finalidade da recolha de dados pessoais ................................................................................................... 3 

5. Dados pessoais recolhidos ......................................................................................................................... 3 

6. Tempo de conservação dos dados ............................................................................................................ 3 

7. Medidas de segurança ................................................................................................................................ 3 

8. Princípios relativos à privacidade dos dados ............................................................................................. 4 

9. Direitos do titular dos dados pessoais: ...................................................................................................... 4 

10. Comunicações comerciais e promocionais .............................................................................................. 5 

11. Exercício dos direitos ................................................................................................................................. 6 

12. Alterações à política de privacidade ......................................................................................................... 6 

POLÍTICA DE COOKIES ........................................................................................................................................ 6 

INTRODUÇÃO ................................................................................................................................................. 6 

O QUE SÃO COOKIES? .................................................................................................................................... 6 

PARA QUE SERVEM OS NOSSOS COOKIES? .................................................................................................. 7 

DEVO ACEITAR A UTILIZAÇÃO DE COOKIES? ................................................................................................ 7 

COMO POSSO GERIR AS MINHAS PREFERÊNCIAS DE COOKIES? ................................................................ 8 

CONFIGURAR COOKIES .................................................................................................................................. 8 

ALTERAÇÕES À POLÍTICA DE COOKIES ......................................................................................................... 8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
RGPD Política de Privacidade e Cookies 1ª Edição 14.06.2022 

 

 

Pá
gi

na
2  

POLÍTICA DE PRIVACIDADE 

 

PRINCÍPIOS GERAIS 
 

A ACELER, está empenhada no respeito pela privacidade e confidencialidade dos dados pessoais 
que lhe são disponibilizados e, por isso, nesta Política de Privacidade encontra informação sobre 
a forma como os mesmos são tratados em conformidade com o Regulamento Geral de Proteção 
de Dados. 

A sua privacidade é importante para nós, e compreendemos que a utilização dos seus dados 
pessoais requer a sua confiança. Assim, apenas utilizaremos os seus dados pessoais para 
finalidades claramente identificadas e de acordo com os seus direitos de proteção de dados.  

A presente Política de Privacidade tem como objetivo permitir que os clientes compreendam a 
forma como a ACELER recolhe, trata e, sobretudo, protege a informação pessoal transmitida por 
todos os que utilizam os seus serviços. 

1. Identificação do responsável pelo tratamento 
Empresa: A Celer Cooperativa Electrificação de Rebordosa, CRL. 
Sede: Av. Dr. António Rangel, 93 | 4585-353 REBORDOSA 
Email: geral@aceler.pt  
 

2. Encarregado de Proteção de dados 
A ACELER nomeou um encarregado de proteção de dados, cujos os contacto são: 
Sede: Av. Dr. António Rangel, 93 | 4585-353 REBORDOSA 
Email: geral@aceler.pt 
 

3. Proteção de dados pessoais 
Definições: 

Com vista a clarificar o conteúdo disposto na presente política apresenta-se a definição dos 
seguintes conceitos: 

a) Dados Pessoais: qualquer informação relativa a uma pessoa singular identificada ou 
identificável (o "titular dos dados"); é considerada identificável uma pessoa singular que possa ser 
identificada, direta ou indiretamente, em especial por referência a um identificador, como por 
exemplo um nome, um número de identificação, dados de localização, entre outros. 

b) Categorias Especiais de Dados Pessoais ou “Dados Sensíveis”: todo e qualquer dado que revele 
a origem racial ou étnica, opiniões políticas, convicções religiosas ou filosóficas, filiação sindical, 
dados genéticos, dados biométricos que identifiquem uma pessoa de forma inequívoca, dados 
relativos à saúde ou dados relativos à vida sexual ou orientação sexual do titular dos dados. 
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c) Tratamento: é qualquer operação ou um conjunto de operações efetuadas sobre dados 
pessoais ou sobre conjuntos de dados pessoais, por meios automatizados ou não automatizados, 
tais como a recolha, o registo, a organização, a estruturação, a conservação, a adaptação ou 
alteração, a recuperação, a consulta, a utilização, a divulgação por transmissão, difusão ou 
qualquer outra forma de disponibilização, a comparação ou interconexão, a limitação, o 
apagamento ou a destruição. 

d) Consentimento do titular dos dados: manifestação de vontade, livre, específica, informada e 
explícita, pela qual o titular dos dados aceita, mediante declaração ou ato positivo inequívoco, que 
os dados pessoais que lhe dizem respeito sejam objeto de tratamento. 

4. Finalidade da recolha de dados pessoais 
A ACELER recolhe apenas os dados necessários para que os serviços contratualizados ou 
solicitados sejam realizados de forma eficaz. 

Os dados pessoais do cliente recolhidos serão tratados para efetuar o fornecimento do serviço 
contratualizado e sua gestão comercial e administrativa, nomeadamente: medição, faturação e 
outros atos bem como para comunicação pela ACELER às autoridades competentes, no 
cumprimento das suas obrigações legais. A ACELER também fará tratamento de dados pessoais 
na medida do necessário para cobrança de dívidas com fundamento quer na execução de 
obrigações contratuais quer o seu interesse legítimo em fazer valer o seu direito nessa cobrança. 
Poderá ainda utilizar os dados pessoais para realizar auditorias de qualidade do serviço ou 
inquéritos de satisfação bem como para dar resposta a pedidos de informação e contacto, 
esclarecimento de dúvidas, reclamações, comunicação de alterações aos produtos/serviços 
subscritos, podendo, ainda, com o seu consentimento, ser usados na divulgação de novos 
produtos e serviços e de notícias sobre a cooperativa e em ações de informação legalmente 
obrigatórias. 

5. Dados pessoais recolhidos 
Normalmente, os dados pessoais recolhidos limitam-se ao Nome, Morada, Número de Telefone / 
Telemóvel, Número de Contribuinte, Número e validade do Cartão de Cidadão, Número da 
Segurança Social, IBAN, endereço de e-mail, mas poderão ser recolhidos outros dados necessários 
ao fornecimento de produtos ou serviços. 

6. Tempo de conservação dos dados 
Sem prejuízo das disposições legais ou regulamentares em contrário, os dados serão conservados 
apenas pelo período necessário para as finalidades que motivaram a sua recolha ou o seu posterior 
tratamento. 

7. Medidas de segurança 
A ACELER declara que implementou e continuará a implementar medidas de segurança e de 
proteção dos dados pessoais do titular dos dados. Para o efeito, foram adotadas medidas de 
segurança de caráter técnico e organizativo com objetivo de proteger os dados pessoais contra a 
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sua perda, difusão, uso indevido, alteração, tratamento ou acesso não autorizado, bem como 
contra qualquer forma de tratamento ilícito. 

8. Princípios relativos à privacidade dos dados 
A recolha e tratamento de dados pessoais pela ACELER cumpre os seguintes princípios:  

a) Princípio da Licitude, Lealdade e Transparência – Os dados pessoais apenas são obtidos e 
tratados de forma lícita e transparente. 

b) Princípio da Limitação das Finalidades – Antes de se proceder à recolha e tratamento dos dados 
pessoais, o titular dos dados pessoais será sempre informado sobre as finalidades desse 
processamento. Os dados pessoais apenas são processados com a finalidade para a qual foram 
recolhidos, sendo essa finalidade assente em bases legais. A base legal pode ser oriunda de 
legislação, contratos ou através do consentimento explícito por parte do titular dos dados 
privados.  

c) Princípio da Exatidão – Os dados pessoais são atualizados sempre que considerado relevante 
para garantia da sua exatidão e dos serviços prestados pela ACELER. A atualização de dados pode 
partir da iniciativa do titular dos dados ou da ACELER.  

d) Princípio da Limitação da Conservação – Os dados pessoais apenas são conservados durante o 
período necessário para as finalidades para as quais foram obtidos e durante o período necessário 
para cumprimento de imposições legais. 

e) Princípio de garantia de Integridade e Confidencialidade – A ACELER tem implementadas 
medidas organizacionais e técnicas para garantir a confidencialidade e integridade dos dados 
pessoais que detém.  

f) Transmissão de Dados para Terceiros – A ACELER procederá à transmissão dos seus dados 
pessoais para outras entidades sempre que esta transmissão se tornar imperativa ao 
fornecimento do produto/serviço solicitado pelo titular dos dados. A informação apenas será 
transmitida para outras entidades ao abrigo da legislação.  

9. Direitos do titular dos dados pessoais: 
O titular de dados pessoais tem o direito à proteção e atualização dos seus dados pela ACELER, 
quando tiver sido esta entidade a recolher/tratar esses mesmos dados, de acordo com a legislação 
em vigor. Os titulares de dados pessoais têm: 

a) Direito de Acesso - Direito de obter do responsável pelo tratamento a confirmação de que os 
dados pessoais que lhe digam respeito são ou não objeto de tratamento, e se for o caso, o direito 
de aceder aos seus dados pessoais. 

b) Direito de Retificação - Direito de obter do responsável pelo tratamento a retificação dos dados 
pessoais inexatos que lhe digam respeito. Por outro lado, o titular é também responsável por 
notificar a ACELER sempre que exista alteração dos dados pessoais constantes no âmbito do 
serviço de emissão de certificados digitais. 
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c) Direito ao Esquecimento - Direito a solicitar a eliminação dos seus dados pessoais quando estes 
já não forem necessários para os fins para os quais foram inicialmente recolhidos. O direito ao 
esquecimento não é aplicável quando as disposições legais não o permitam. O direito ao 
apagamento é aplicável quando se verifique:  

(i) Que os dados já não são necessários para a finalidade que motivou a sua recolha;  

(ii) Caso o titular tiver retirado o seu consentimento explícito, caso tenho sido esta a base legal do 
tratamento;  

(iii) Caso o titular tiver exercido o seu direito à oposição, se aplicável;  

(iv) Quando os dados tiverem sido obtidos ilicitamente; 

(v) Quando os dados tiverem de ser apagados por imposição jurídica.  

d) Direito à Limitação do Tratamento - Direito a solicitar a suspensão do tratamento dos dados ou 
limitação do tratamento dos seus dados pessoais a determinada finalidade, nomeadamente: 
quando o titular tiver contestado a exatidão dos dados; o tratamento for ilícito; os dados não 
forem mais necessários para as finalidades em que foram obtidos; o titular tiver exercido o seu 
direito à oposição. Quando o tratamento tiver sido limitado por um dos casos previstos no ponto 
anterior, os dados pessoais só podem, à exceção da conservação, ser objeto de tratamento com 
o consentimento do titular, ou para efeitos de declaração, exercícios ou defesa de um direito num 
processo judicial.  

e) Direito à Portabilidade - Direito a obter uma cópia dos dados que forneceu num formato 
estruturado e de leitura automática que lhe permita facilmente transferir, copiar ou transmitir os 
dados pessoais de um serviço para outra entidade, sempre que tal seja automaticamente possível, 
e quando a licitude para recolha e tratamento de dados tiver sido obtida através de consentimento 
explícito ou de contrato; o tratamento for realizado por meios automatizados. 

f) Direito à Oposição - Direito de se opor em qualquer momento, por motivos relacionados com a 
sua situação particular, ao tratamento dos dados pessoais que lhe digam respeito quando se 
reúnam todas as condições necessárias para se opor ao tratamento. 

g) Direito à Oposição ao Tratamento Automatizado - Direito a opor-se ao tratamento dos dados 
para definição automática de perfis de cliente com base nas suas preferências e dados de 
utilização de serviço. 

10. Comunicações comerciais e promocionais 
Um dos propósitos para os quais tratamos dados pessoais fornecidos pelos utilizadores é enviar 
comunicações eletrónicas com informações relativas a comunicações comerciais e promocionais. 
Sempre que fizermos uma comunicação deste tipo, será direcionado exclusivamente aos 
utilizadores que as tenham autorizado previamente e de forma expressa. No caso de o utilizador 
desejar deixar de receber comunicações comerciais ou promocionais da ACELER poderá solicitar 
a oposição do serviço enviando um e-mail para geral@aceler.pt 
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11. Exercício dos direitos 
De acordo com as disposições do RGPD, o utilizador pode exercer a todo o tempo os seus direitos 
de acesso, retificação, apagamento, limitação, oposição e portabilidade, através de solicitação por 
qualquer dos seguintes meios: 

Correio: Av. Dr. António Rangel, 93 | 4585-353 REBORDOSA 

Email: geral@aceler.pt 

 

12. Alterações à política de privacidade 
A ACELER reserva-se ao direito de proceder a ajustamentos ou alterações à presente "Política de 
Privacidade", sendo tais alterações devidamente divulgadas no seu website. 

 

POLÍTICA DE COOKIES 
 

INTRODUÇÃO  
Esta Política de Cookies explica como utilizamos as informações recolhidas através de cookies e 
outras tecnologias de rastreio no presente sítio eletrónico (”Website”) e na respetiva área 
reservada, se aplicável (“Área Reservada”) (em conjunto “Canais Digitais”), que operam sob a 
marca A Celer Cooperativa Electrificação de Rebordosa, CRL. | Av. Dr. António Rangel, 93 | 4585-
353 REBORDOSA (“ACELER”). Estes Canais Digitais utilizam cookies não só para garantir que 
funcionam corretamente, como para lhe proporcionar uma melhor experiência de navegação, 
permitir a melhoria contínua dos serviços disponibilizados ou proteger os seus dados. A Política 
de Cookies deve ser lida em conjunto com a nossa Política de Privacidade. Para quaisquer questões 
sobre a Política de Cookies, poderá contactar a ACELER através do email geral@aceler.pt. 

O QUE SÃO COOKIES?  
Os cookies são pequenos ficheiros de informação colocados pelos websites que visita e que são 
armazenados no browser do dispositivo que utiliza para aceder à internet (por exemplo, o seu 
computador ou telemóvel). Estes ficheiros ajudam o website a memorizar informações sobre a 
sua visita e a facilitar a sua próxima visita: mantendo as ações e preferências dos Utilizadores 
durante um certo período de tempo, mantendo ou reconhecendo o seu username (nome de 
utilizador), a língua em que pretende navegar no site ou outras definições. Os cookies podem ser 
classificados tendo em conta vários critérios. Considerando a sua finalidade, os cookies podem 
ser: (a) Cookies estritamente necessários – quando são necessários para assegurar o 
funcionamento do website e/ou para assegurar a disponibilização de funcionalidades que sejam 
solicitadas pelo utilizador, ou ainda para guardar as suas preferências relativamente à navegação 
no mesmo, sempre que utilizar o mesmo dispositivo e assim o solicite. (b) Cookies analíticos – têm 
carácter acessório e recolhem informação estatística com o intuito de ajudar os proprietários de 
websites a analisar a utilização dos mesmos e a entender melhor o envolvimento dos seus 
visitantes com os websites. Outra das funções para que poderão ser utilizados estes cookies, em 
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conjunto com alguns cookies de publicidade, é a de permitir medir as interações com os anúncios 
que apresentamos. (c) Cookies de personalização – têm carácter acessório (não necessários para 
o funcionamento do website, mas podem melhorar o seu desempenho) e são utilizados para a 
personalização da experiência de navegação do utilizador. (d) Cookies de publicidade – têm 
carácter acessório e visam tornar a publicidade mais atrativa para utilizadores e anunciantes, 
através da seleção de publicidade com base no que é relevante para o utilizador, de forma a 
melhorar os relatórios sobre desempenho de campanhas e evitar mostrar anúncios que o 
utilizador já tenha visto ou assinalado como não sendo relevantes. Considerando o período de 
vida útil dos cookies, estes podem ser distinguidos entre: (a) Cookies de sessão – têm carácter 
provisório, sendo eliminados do arquivo de cookies aquando ou pouco depois do fecho do 
browser ou aplicação utilizados para aceder aos Canais Digitais. Através deste tipo de cookies é 
possível, por exemplo, analisar padrões de tráfego na web, permitindo-nos identificar problemas, 
salvaguardar a segurança e fornecer uma melhor experiência de navegação. (b) Cookies 
permanentes – ao contrário dos cookies de sessão, estes não são eliminados no fecho do browser 
ou aplicação, permanecendo guardados nos dispositivos do Utilizador. São utilizados sempre que 
é feita uma nova visita ao website, permitindo, por exemplo, personalizar a experiência de 
navegação de acordo com os interesses do Utilizador e prestar um serviço mais individualizado. 
Considerando a entidade que coloca os cookies, estes poderão classificar-se da seguinte forma: 
(a) Cookies próprios – são enviados para o dispositivo do Utilizador através de equipamentos ou 
domínios geridos pela  ACELER e a partir do qual se presta o serviço solicitado pelo Utilizador. (b) 
Cookies de terceiros – são enviados para o dispositivo do Utilizador a partir de um equipamento 
ou domínio gerido por uma entidade terceira sob a qual a  ACELER não tem controlo. Nestes casos, 
a entidade terceira poderá tratar os dados recolhidos através dos cookies e a  ACELER poderá não 
ter a capacidade de configurar o seu funcionamento. 

PARA QUE SERVEM OS NOSSOS COOKIES?  
a) Cookies estritamente necessários; 
b) Cookies analíticos; 
c) Cookies de personalização; 
d) Cookies de publicidade.  
Pode acontecer que nem todos os nossos Canais Digitais utilizem todas as categorias de cookies 
acima elencadas. Consulte no botão abaixo a informação pormenorizada relativamente às 
funcionalidades e utilização dos nossos cookies (cookies utilizados, entidade responsável, 
descrição e finalidade, duração e partilha de dados). 

DEVO ACEITAR A UTILIZAÇÃO DE COOKIES?  
No caso dos cookies estritamente necessários, não é possível ao website funcionar sem eles. 
Quanto aos outros tipos de cookies, a escolha é do utilizador. De acordo com a legislação em vigor, 
os Canais Digitais apenas poderão utilizar cookies mediante o consentimento prévio e expresso 
do utilizador, exceto se a colocação de determinados cookies for estritamente necessária para lhe 
prestar o serviço que tenha expressamente solicitado ou para lhe disponibilizar o acesso a uma 
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determinada funcionalidade dos Canais Digitais (ex.: para lhe permitir o acesso a uma determinada 
página/funcionalidade, como a Área Reservada). 

COMO POSSO GERIR AS MINHAS PREFERÊNCIAS DE COOKIES? 
Em qualquer momento, o utilizador pode configurar as suas preferências acerca dos cookies 
utilizados nos Canais Digitais que não sejam estritamente necessários, através da ferramenta 
OneTrust disponibilizada aqui:   

CONFIGURAR COOKIES 
Adicionalmente, a maioria dos browsers permite controlar os cookies armazenados no seu 
dispositivo, bem como a sua eliminação imediata, caso o utilizador pretenda deixar de permitir o 
armazenamento local de cookies. Pode alterar as configurações do seu browser para bloquear a 
instalação de cookies ou para o notificar cada vez que um cookie é definido, para “Navegação 
Privada” e gestão de cookies no browser Firefox, para “Navegação sem registo” e gestão de 
cookies no browser Chrome, para  “Navegação InPrivate” e gestão de cookies no browser 
Internet Explorer, para “Navegação InPrivate” e gestão de cookies no browser Microsoft Edge, 
para “Navegação Privada” e gestão de cookies no browser Safari, para “Navegação Privada” e 
gestão de cookies no browser Opera. 

Por favor esteja ciente de que desativar cookies através das definições do seu browser pode ter 
um impacto no funcionamento dos Canais Digitais, uma vez que o painel de configurações da 
generalidade dos browsers modernos não oferece um nível de detalhe que permita aos 
utilizadores afastar todos os cookies que não sejam estritamente necessários para permitir a 
utilização dos websites que visite. Nos equipamentos que ofereçam este tipo de funcionalidades, 
poderá ter maior controlo sobre os seus cookies com recurso a extensões gratuitas disponíveis 
online. 

ALTERAÇÕES À POLÍTICA DE COOKIES 

A ACELER poderá, a todo o momento, sem aviso prévio e com efeitos imediatos, alterar, 
acrescentar ou revogar, parcial ou totalmente, a presente Política de Cookies. Quaisquer 
alterações relevantes para o utilizador serão imediatamente divulgadas nos Canais Digitais, 
podendo aceder à informação e, consoante o tipo de cookie em causa, consentir na sua utilização. 

O Conselho de Administração 
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