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ANEXO III - INFORMAÇÃO SOBRE PROTEÇÃO DE
DADOS PESSOAIS E DECLARAÇÃO DE CONSENTIMENTO

ANEXO III

No âmbito da Lei n.º 58/2019 de 8 de agosto, que assegura a execução, na ordem jurídica nacional, do Regulamento (UE) 2016/679 do
Parlamento e do Conselho, de 27 de abril de 2016, relativo à proteção das pessoas singulares no que diz respeito ao tratamento de
dados pessoais e à livre circulação desses dados.
RESPONSÁVEL PELOS DADOS: JAFPLUS, LDA. – Responsável pelo tratamento dos dados, garantindo a sua segurança e tratamento
confidêncial.
ENCARREGADO DA PROTECÇÃO DOS DADOS: Diogo Lamelas - diogo.lamelas@jafplus.pt e/ou apoiocliente@jafplus.
FINALIDADES E PRAZO DE CONSERVAÇÃO DOS DADOS:
1 - Gestão comercial e administrativa e acompanhamento dos contratos de fornecimento de energia elétrica, incluíndo a
verificação da qualidade de venda, que incluí a atualização dos dados, pelo período de vigência contratual. (obrigatória para a
celebração do presente contrato);
2 – Informação sobre o Mercado de Energia (que incluí o fornecimento de energia), pelo período de vigência
contratual;
3 – Comunicação de conteúdos informativos, produtos e serviços adequados ao perfil do Cliente, considerando os perfis de
consumo, equipamentos instalados, localização geográfica e produtos e serviços contratualizados, pela JAPLUS, Lda., enquanto
a relação comercial se mantiver ativa;
4 – Comunicação de campanhas e comercialização direta de produtos e serviços que não estejam diretamente relacionados
com o contrato de fornecimento de energia celebrado com a JAFPLUS, Lda., pelo período de vigência contratual;
5 - Comunicações referidas nos números anteriores, bem como a comunicação de campanhas e comercialização direta de
produtos e serviços que estejam diretamente relacionadas com o contrato de fornecimento de energia celebrado com a
JAFPLUS, Lda., num período máximo de 12 meses após a sua cessação;
6 – Criação de perfis baseados em consumos, diagramas de carga e através do acesso a dados de contagem de energia elétrica
que forem registados pelo equipamento de mediação do Operador da Rede de Distribuição instalado no ponto de entrega que no
presente momento é por mim titulado, pelo período de vigência contratual;
LEGITIMAÇÃO: Execução do contrato e obtenção do necessário consentimento nos termos legais.
DESTINATÁRIOS: JAFPLUS, LDA., Agente Comercial responsável do Cliente, e aos Operadores da Rede e/ou Gestor dos Processos de
Mudança de Comercializador e terceiros prestadores de serviços e outros Serviços Públicos, incluíndo Autoridade Tributária e
Aduaneira, Segurança Social (nos casos de tarifa social).
DIREITOS: Acesso, retificação, apagamento, limitação de tratamento, portabilidade dos dados e oposição.
ACEITAÇÃO DO ANEXO III
Declaro que autorizo o tratamento dos meus dados pessoais nos pontos acima assinalados.
NOME DO CLIENTE
NIF / NIPC
DATA

______ / ______ / __________

Assinatura do titular do contrato ou representante legal

Assinatura do representante da empresa Jafplus Lda.

Diogo Lamelas
Diretor de Operação
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