Política de Privacidade – Informações aos Titulares (artigos 13º e 14º do RGPD)
AEBT - AUTO-ESTRADAS DO BAIXO TEJO S.A.
Fornecedores e Partes Interessadas

A AEBT - AUTO-ESTRADAS DO BAIXO TEJO S.A. (“AEBT”) 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 508822939, com o capital social
de 50.000,00 Euros, é, no âmbito da subconcessão usualmente designada por Baixo Tejo, e nos
termos do contrato que celebrou com a IP – Infra-Estruturas de Portugal, S.A. (“IP”,
anteriormente denominada EP – Estradas de Portugal, S.A.”) em 24 de Janeiro de 2009, tal como
alterado pelo instrumento de reforma celebrado em 28 de Abril de 2010 e, bem assim, pelos
adicionais assinados em 22 de Novembro de 2011 e 7 de Setembro de 2012, responsável pela
conceção, projeto, construção, aumento do número de vias, financiamento, exploração e
conservação de lanços de autoestrada, vias e conjuntos viários associados no distrito de Setúbal,
sendo, por isso, também responsável pelo tratamento de dados pessoais necessário à
contratação e execução de contratos de fornecimento, de empreitada e de prestação de
serviços e à gestão de exposições de partes interessadas ou stakeholders.
O presente tratamento de dados pessoais é necessário para prossecução de obrigações legais e
contratuais da concessionária, nomeadamente, para execução de empreitadas de obras
públicas e cumprimento de obrigações legais designadamente ambientais.
Os dados pessoais fornecidos diretamente pelos titulares (v.g. ao apresentar uma exposição no
âmbito de uma consulta pública) ou recolhidos indiretamente (v.g. comunicados pelas entidades
patronais dos trabalhadores das empresas contratadas) serão tratados de forma confidencial e
utilizados apenas para as finalidades para que são recolhidos. A AEBT conservará os dados até à
resolução de todas as questões pendentes no termo da concessão.
A AEBT 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.
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A AEBT poderá ter de comunicar dados pessoais a entidades terceiras no âmbito das respetivas
competências, e apenas nos termos da lei, como por exemplo, aos Tribunais, à Autoridade
Tributária, à Autoridade para as Condições do Trabalho, à IP – InfraEstruturas de Portugal, ao
Instituto da Mobilidade e Transportes, à Agência Portuguesa do Ambiente e ao Estado.
Nos termos da legislação aplicável, o titular dos dados pode solicitar, a todo o tempo, o exercício
dos seus direitos de acesso, retificação, eliminação, limitação, oposição ou portabilidade dos
dados pessoais que lhe digam respeito, mediante pedido escrito dirigido à AEBT para o endereço
de email info@baixotejo.pt ou para a morada Quinta da Torre da Aguilha, Edifício Brisa, 2785599 São Domingos de Rana.
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Sem prejuízo de qualquer outra via de recurso administrativo ou judicial, o titular dos dados tem
direito a apresentar 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 AEBT viola o regime legal em vigor a cada momento.
Para esclarecimento de dúvidas, poderá ainda contactar o Encarregado de Proteção de Dados
para o email EPD_AEBT@brisa.pt ou para a morada Quinta da Torre da Aguilha, Edifício Brisa,
2785-599 São Domingos de Rana.
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A AEBT poderá alterar a presente Política de Privacidade a qualquer momento. Estas alterações
serão devidamente publicitadas no site https://www.baixotejo.pt/.
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