
 

 

 

 

A NOWO COMMUNICATIONS, S.A. (a “NOWO”) e a GOLD ENERGY - 

Comercializadora de Energia, S.A. (a “GOLDENERGY”) comprometem-se, enquanto 

Responsáveis Conjuntos pelo Tratamento, a tratar os seus dados pessoais apenas com 

vista à divulgação, promoção e venda dos seus Serviços/Produtos, nomeadamente 

estabelecendo benefícios e vantagens conjuntas. 

 

Na eventualidade de qualquer tratamento de dados ser feito com base no seu 

consentimento livre e inequívoco, o mesmo poderá a todo o tempo ser livremente 

revogável, sem prejuízo dos tratamentos efetuados com base em consentimentos 

previamente dados. 

No âmbito da sua solicitação, e após a introdução dos dados necessários para a verificação 

da cobertura e disponibilidade de serviço, a NOWO e a GOLDENERGY irão contactá-lo para 

a celebração do respetivo contrato de prestação de serviços. 

Haverá comunicação de dados entre as empresas, sendo esta comunicação uma obrigação 

contratual e um requisito necessário para a celebração do contrato, uma vez que é uma 

diligência necessária à validação entre as empresas sobre a atual condição de cliente por 

forma a poder aplicar os respetivos descontos de parceria. Esta validação será feita de 

modo automático através de um API seguro e através de um identificador único. 

Para efeitos das diligências pré-contratuais referentes à campanha iremos recolher: 

 
• o seu nome, contacto telefónico e e-mail, para efeitos de contacto; 

• o seu número de identificação fiscal, para efeitos de validação entre as empresas 

sobre a atual condição de cliente; e 

• o seu código postal, para efeitos de verificação da viabilidade da prestação dos 

serviços na sua área de residência, como descrito acima. 

A NOWO e a GOLDENERGY assumem também o compromisso de subcontratar tratamentos 

de dados pessoais apenas a entidades que apresentem garantias suficientes de execução 

das medidas técnicas e organizativas adequadas, de forma a assegurar a defesa dos seus 

direitos enquanto titular dos dados. As entidades subcontratadas a que a NOWO e a 

GOLDENERGY poderão recorrer irão prestar serviços de call center, bem como serviços de 

comunicação e angariação e clientes, ou outros serviços relacionados. 

Os seus dados pessoais serão conservados apenas até que o titular seja contactado e 

manifeste a sua vontade em celebrar ou não celebrar contrato com a NOWO ou com a 

GOLDENERGY no âmbito desta parceria. Se o titular dos dados decidir estabelecer uma 



relação contratual com uma das empresas, os mesmos dados pessoais serão tratados para 

efeitos da execução do contrato de prestação de serviços correspondente. 

A NOWO e a GOLDENERGY tratam a informação de forma absolutamente confidencial, de 

acordo com as suas políticas e procedimentos internos de segurança e confidencialidade, 

as quais são atualizadas periodicamente consoante as necessidades, bem como de acordo 

com os termos e condições legalmente previstos. 

A NOWO e a GOLDENERGY comprometem-se a aplicar, tanto no momento de definição 

dos meios de tratamento como no momento do próprio tratamento, as medidas técnicas 

e organizativas necessárias e adequadas à proteção dos dados pessoais do titular dos 

dados e ao cumprimento dos requisitos legais, nomeadamente guardando os dados 

pessoais numa base de dados própria em servidor dedicado e devidamente encriptados. 

Enquanto titular dos dados pessoais, assiste-lhe o direito de solicitar à NOWO e à 

GOLDENERGY o acesso, a retificação, o apagamento e a portabilidade dos seus dados 

pessoais, bem como a oposição ao tratamento e a sua limitação. 

Sem prejuízo da apresentação de reclamação à Comissão Nacional de Proteção de Dados, 

os seus direitos enquanto titular dos dados poderão ser exercidos mediante contacto com 

os respetivos Encarregados de Proteção de Dados: 

NOWO: 

 
Email: Privacidade.DPO@nowo.pt; 

 
Morada: Correio Postal Registado com Aviso de Receção, A/C do DPO, Alameda dos 

Oceanos, LT 2.11.01 E, Edifício Lisboa, Parque das Nações, 1998-035 Lisboa. 

GOLDENERGY: 

 
Email: protecaodedados@goldenergy.pt; 

 
Morada: Correio Postal Registado com Aviso de Receção: A/C Departamento de Proteção 

de Dados, Gold Energy – Comercializadora de Energia, S.A., Quinta do Almor, Fraga de 

Almotelia, Loja 4, R/C B, Freguesia de Borbela e Lamas de Olo, Concelho de Vila Real, 

5000 - 061 Vila Real. 


