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PROTEÇÃO DE DADOS 

Política de Privacidade 

 
 
 
Confirmo que tomei conhecimento da Politica de Privacidade da Mezzegra relativamente ao 
evento “European Hydrogen Week – Side Events” a qual pode ser lida aqui 
 
 
 
 

INFORMAÇÃO SOBRE A FORMA COMO A MEZZEGRA GREEN ENERGY 
TRATA OS DADOS NO ÂMBITO “European Hydrogen Week – Side Events” 
 

  
 
Ao abrigo da legislação de proteção de dados em vigor, cuja finalidade é  a inscrição e emissão de certificados 
de presença no evento designado por “European Hydrogen Week – Side Events”. vimos por este meio informar 
o seguinte: 
 
a) Mezzegra Green Energy, Lda. com o NIF nº: 507414985, sediada na Rua João de Deus, no. 518150 - 
152 São Brás de Alportel, é o Responsável pelo Tratamento dos Dados pessoais dos seus clientes; 
 
b) Os dados solicitados para a realização da inscrição são: nome (primeiro e último), endereço eletrónico, 
título profissional, nome da organização pela qual se inscreve. Os dados são rececionados pela organização, 
exclusivamente, através do e-mail info@mezzegragreenennergy.com; 
 
c) A qualquer momento, o/a inscrito pode solicitar ao responsável pelo tratamento o exercício dos seguintes 
direitos: Direito de Acesso, Direito de Retificação, Direito de Informação sobre a forma como os dados são Tra-
tados. Tem Direito de Oposição, Direito à Limitação do Tratamento, Direito ao Apagamento e Direito de Portabi-
lidade sobre os seus dados, Direito sobre decisões automatizadas. O Titular dos Dados tem ainda o direito de 
retirar ou alterar o seu consentimento no âmbito do tratamento dos dados relativos às finalidades nele baseadas 
e ora mencionadas;  
 
d) Sem prejuízo de qualquer outro meio de recurso administrativo ou judicial, o cliente tem o direito de apre-
sentar reclamação a uma autoridade de controlo (em Portugal, à Comissão Portuguesa de Proteção de Dados) 
nos termos da lei aplicável ou do RGPD, se entender que o tratamento dos seus dados efetuado pela Mezzegra 
infringe as disposições legais em vigor; 
 
e) A Mezzegra pugna por um tratamento da informação 100% digital pelo que não haverá impressão dos 
dados. Os dados em suporte digital ficam conservados por 30 dias, período durante o qual se prevê a emissão 
dos certificados de presença. Finda a emissão dos já referidos certificados os dados em suporte digital serão 
eliminados digitalmente; 
 
f) A "Wifi4Media" é responsável pelo desenvolvimento do sítio eletrónico da Mezzegra Green Energy e 
também de toda a parte informática deste evento. São utilizados cookies para rastrear e analisar as visitas ao 
seu sítio eletrónico. Para o efeito, tem instalado o serviço que processa dados pessoais de navegação. As in-
formações recolhidas ajudam a otimizar o conteúdo, navegação, layout e desempenho do site, para proporcio-
nar um melhor serviço. Os cookies temporários, não contém data de expiração, ficando no navegador apenas 
até à saída do site, sendo eliminados quando encerra o navegador. Os cookies permanentes, ficam armazena-
dos no dispositivo até que sejam eliminados ou na expiração da respetiva data de validade. Em circunstância 
alguma “Mezzegra Green Energy” armazena nos cookies informações que permitam a sua identificação pesso-
al. “Mezzegra Green Energy” poderá vir a utilizar cookies como forma de mostrar publicidade. Poderá optar por 
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não receber cookies, ou gerir os mesmos, acedendo às configurações do seu navegador, geralmente patentes 
no separador “Opções”, “Preferências”, “Avançadas” ou “Ajuda”, por exemplo. Em momento nenhum o bloqueio 
das cookies impedirá o acesso ao sítio eletrónico; 
 
g) A Mezzegra tem uma Encarregada de Proteção de Dados (DPO), a qual poderá ser sempre contacta 
através do endereço eletrónico: dpo@antonietaguerreiro.com ou pelo telefone: 965892011; 
 
h) Internamente, os dados dos inscritos são tratados pela gerência da Mezzegra, e, com diferentes níveis de 
acesso, o colaborador e/o técnico informático afeto a este evento; 
 
i) Externamente, poderá ter acesso aos dados dos inscritos a W4M Digital Solutions, Lda.: 
 

• W4M Digital Solutions, Lda. é a empresa que procede ao alojamento do servidor e que presta apoio 
informático, podendo por isso ter acesso a todos os dados existentes na empresa, sob autorização 
prévia. Esta empresa é também responsável pela criação e manutenção do sítio eletrónico da 
Mezzegra. A W4M Digital Solutions, Lda. tem vários servidores alojados em território nacional e 
europeu, todos com ligação segura e proteção SSL, tendo para o efeito solicitado a todas as empresas 
as respetivas declarações de conformidade. A W4M Digital Solutions, Lda. utiliza um webmail próprio 
para arquivo digital dos endereços eletrónicos dos domínios: w4msolutions.com e 
mezzegragreenennergy.com; 
 

• Outras empresas terceiras que por força dos diferentes serviços técnicos subcontratados poderão ter 
acesso aos dados dos clientes; 
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