
CAPITAL SOCIAL: 104.391.080 Euros • Reg. C.R.C. Castro Verde com o n.º único de matrícula e de pessoa coletiva 503 352 896 

SEDE: Mina Neves-Corvo - Santa Bárbara de Padrões - Apartado 12 - 7780-909 Castro Verde • Telef.: +351 286 689 000 - Fax: +351 286 683 289 

 

  

 

 

 

Cláusula para Ordens de Compra constante do documento com a referência CRF/1/1/20180730 
 
“O Fornecedor obriga-se a cumprir com o enquadramento jurídico geral da Lei de Proteção de Dados 
existente em Portugal e o quadro jurídico especial do Regulamento Geral de Proteção de Dados (RGPD), 
em vigor a partir de 25 de maio de 2018, aceitando expressamente regular esta questão conforme 
estabelecido no Apêndice «Conformidade com o RGPD - Regulamento Geral de Proteção de Dados» que 
substitui quaisquer entendimentos anteriores em relação à proteção de dados.  

 

 

Cláusula para Procedimentos Concursais constante do documento com a referência 
CRF/2/1/20180730 
 
“O Fornecedor obriga-se a cumprir com o enquadramento jurídico geral da Lei de Proteção de Dados 
existente em Portugal e o quadro jurídico especial do Regulamento Geral de Proteção de Dados (RGPD), 
em vigor a partir de 25 de maio de 2018, aceitando expressamente regular esta questão conforme 
estabelecido no Apêndice «Conformidade com o RGPD - Regulamento Geral de Proteção de Dados» a 
este procedimento  concursal e que dele faz parte integrante.” 
 
 
 
Cláusula para Contratos constante do documento com a referência CRF/3/1/20180730 
 
"Proteção de Dados 
O Fornecedor obriga-se a cumprir com o enquadramento jurídico geral da Lei de Proteção de Dados 
existente em Portugal e o quadro jurídico especial do Regulamento Geral de Proteção de Dados (RGPD), 
em vigor a partir de 25 de maio de 2018, aceitando expressamente regular esta questão conforme 
estabelecido no Apêndice «Conformidade com o RGPD - Regulamento Geral de Proteção de Dados», que 
substitui quaisquer entendimentos anteriores em relação à proteção de dados e cujas cláusulas fazem 
parte integrante deste contrato.” 
 

 


