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Para Manuel Cordeiro Moras Direção / Área Sustentabilidade Empresarial

De Ana Rita Tavares Referência INF-2347/2018

Data 2018-11-15 Código PROC

Assunto Proposta de adoção de Políticas relativas ao tratamento de dados pessoais e ao
cumprimento dos requisitos do Regulamento Geral de Proteção de Dados

Sumário Executivo

Coloca-se à consideração superior a aprovação, adoção e respetiva divulgação do
Comunicado interno, assim como da documentação elaborada/revista, com o objetivo de
evidenciar o comprometimento da organização com a proteção e confidencialidade dos
dados pessoais dos seus colaboradores e partes interessadas, alinhada com os requisitos do
Regulamento Geral de Proteção de Dados: 
- Política de Segurança da Informação (POL 3), Código de Conduta e Ética (POL 4), Política de
privacidade para colaboradores (POL 5), Política de cookies (POL 6), Política de privacidade
do site (POL 7) e Política de Proteção de dados pessoais (POL 8).

15-11-2018 - Ana Rita Tavares

Chefia

De acordo com a proposta do DPO (Encarregado se Proteção de Dados) , pelo que se
coloca à consideração superior a aprovação, adoção e respetiva divulgação do Comunicado
interno, assim como da documentação elaborada/revista, com o objetivo de evidenciar o
comprometimento da organização com a proteção e confidencialidade dos dados pessoais
dos seus colaboradores e partes interessadas, alinhada com os requisitos do Regulamento
Geral de Proteção de Dados.

2018-12-05 - Susana Carvalho 

Despacho

Concordo
Ao CA para deliberar

2018-12-10 - Manuel Cordeiro Moras

Deliberação C.A. / C. Executiva
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Foi deliberado aprovar em reunião do Conselho de Administração da Águas do Norte, S.A.
realizada a 12 de dezembro de 2018.

12-12-2018 - Sofia Queirós
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Chefia

De acordo com a proposta do DPO (Encarregado se Proteção de Dados) , pelo que se
coloca à consideração superior a aprovação, adoção e respetiva divulgação do Comunicado
interno, assim como da documentação elaborada/revista, com o objetivo de evidenciar o
comprometimento da organização com a proteção e confidencialidade dos dados pessoais
dos seus colaboradores e partes interessadas, alinhada com os requisitos do Regulamento
Geral de Proteção de Dados.

2018-11-26 - Susana Carvalho 


