
Consentimento dos participantes no Prémio MIBEL para efeitos do Regulamento 
Geral sobre Proteção de Dados 

 
 
Para os efeitos previstos no Regulamento Europeu de Proteção de Dados, Regulamento (UE) 
2016/679, de 27 de abril de 2016, na Lei Orgânica 3/2018, de Proteção de dados Pessoais em 
Espanha e na Lei n.º 58/2019, de 8 de agosto em Portugal, é necessário o seu consentimento 
para o tratamento dos seus dados pessoais para a finalidade identificada no Regulamento do 
Prémio MIBEL, atribuído pelas quatro entidades que compõem o Conselho de Reguladores do 
Mercado Ibérico de Eletricidade (CR MIBEL): a Comissão do Mercado de Valores Mobiliários 
(CMVM), a Entidade Reguladora dos Serviços Energéticos (ERSE), a Comisión Nacional del 
Mercado de Valores (CNMV), e a Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC). 
 
O referido consentimento poderá ser retirado a qualquer momento, sendo lícito o tratamento 
realizado antes desse pedido. 
 
Antes disso, iremos informá-lo sobre como serão tratados os seus dados em relação ao referido 
Prémio. 
 
Quem é o responsável pelo tratamento?  
 
São as quatro entidades que compõem o CR MIBEL: 
 

• Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), com morada em Alcalá 47, 
28014, Madrid e CIF Q2802141H.  

 
Endereço de correio eletrónico de contacto: info@cnmc.es 
Contacto do Delegado de Proteção de Dados: dpd@cnmc.es 

 

• Entidade Reguladora dos Serviços Energéticos (ERSE), com morada na Rua Dom Cristóvão 
da Gama, 1- 3.º, 1400-113 Lisboa. 

 
Endereço de correio eletrónico de contacto: erse@erse.pt 
Contacto do Delegado de Proteção de Dados: encarregadodedados@erse.pt 

 

• Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), com morada na Edison 4, 28006, 
Madrid e CIF Q2891005G. 
 
Contacto do Delegado de Proteção de Dados: dpd@cnmv.es 
 

• Comissão do Mercados de Valores Mobiliários (CMVM), com morada na Rua Laura Alves, 
4, 1050-138 Lisboa. 

 
Endereço de correio eletrónico de contacto: cmvm@cmvm.pt 
Contacto do Delegado de Proteção de Dados: dpo@cmvm.pt 

 
Com que finalidade utilizamos os seus dados pessoais?  
 
Utilizamos os seus dados para gerir a sua participação no Prémio MIBEL, coordenado pelas 
quatro entidades que compõem o CR MIBEL. 
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A que destinatários se comunicarão os seus dados? 
 
Os seus dados serão comunicados às quatro entidades que compõem o CR MIBEL, estritamente 
para a gestão do mencionado Prémio MIBEL. 
 
Durante quanto tempo conservámos os seus dados?  
 
Serão conservados durante o tempo necessário para cumprir a finalidade para os quais foram 
recolhidos. Será aplicado o disposto na normativa de arquivos e documentação.  
 
Quais são os seus direitos quando nos disponibiliza os seus dados?  
 

• Direito a solicitar o acesso aos dados pessoais. 
• Direito a solicitar a correção dos seus dados. 
• Direito a solicitar a eliminação dos seus dados. 
• Direito a retirar o consentimento. 

• Direito a solicitar limitação do tratamento em determinadas circunstâncias.  
 
Onde pode exercer os seus direitos? 

Poderá exercer os seus direitos enviando uma comunicação escrita para os endereços 
anteriormente indicados de qualquer uma das quatro entidades que compõem o CR MIBEL. 
 
Por último, informamos que sempre que não se encontre satisfeito com o exercício dos seus 
direitos, tem o direito de apresentar uma reclamação na Agência Espanhola de Proteção de 
Dados em Espanha (https://www.aepd.es/) e/ou na Comissão Nacional de Proteção de Dados 
em Portugal (https://www.cnpd.pt/). Recomendamos que de forma prévia coloque em 
conhecimento da mesma o delegado de proteção de dados de qualquer uma das entidades que 
compõem o CR MIBEL, através do correio eletrónico indicado anteriormente.  
 
Mais informação? 
 
Dispõe de informação mais completa sobre o Conselho de Reguladores do MIBEL no website: 
https://www.mibel.com/  
____________________________________________________________ 
 
O signatário abaixo declara ter lido o conteúdo da presente redação e concede o seu 
CONSENTIMENTO livre, informado e inequívoco para o tratamento dos seus dados, segundo as 
específicas finalidades e condições previstas no presente documento. 
 
 
Nome e apelidos:  
 
 
 
Data e assinatura:  
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