
Novo Regulamento (UE) 2016/679 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 27 de 

abril de 2016, relativo à proteção das pessoas singulares no que diz respeito ao 

tratamento de dados pessoais e à livre circulação desses dados e que revoga a Diretiva 

95/46/CE (Regulamento Geral sobre a Proteção de Dados),  

 

 

A Expresso 24 tem implementadas as medidas físicas, organizativas e de segurança 

adequadas, necessárias e suficientes para proteger os dados pessoais que lhe foram 

transmitidos, verificadas em conjunto pelo Departamento de Informática com o 

Departamento Jurídico, nomeadamente em:  

• Firewall e sistema de deteção de intrusão, 

• Meios de proteção dos dados desde a conceção (“privacy by design”) e, ainda, um 

conjunto de medidas preventivas favoráveis à privacidade (“privacy by default”), 

• Mecanismos de auditoria e controlo para garantir o cumprimento das políticas de 

segurança, 

• Todos os colaboradores, trabalhadores da empresa estão abrangidos por um acordo de 

confidencialidade e sujeitos a regras de confidencialidade, no âmbito da relação laboral 

com a Expresso 24 Transportes SA, relativamente aos dados aos quais tenham acesso 

no âmbito das operações da respetiva base informática, estando devidamente 

informados da importância do cumprimento desse dever legal de sigilo e sendo 

responsáveis pelo cumprimento dessa obrigação de confidencialidade.  

• Regras de acesso para os titulares de dados, no Portal de Titular de Dados, para 

reforçar os mecanismos de controlo e segurança, com registos das operações efetuadas 

em Logs. 

 

Nos termos da legislação aplicável, enquanto titular de dados, tem o direito de acesso 

aos dados que lhe dizem respeito, podendo solicitar a sua retificação ou apagamento e a 

limitação do tratamento no que disser respeito ao titular dos dados, ou o direito de se 

opor ao tratamento, bem como à portabilidade dos dados, podendo para o efeito, 

solicitar à Expresso 24 - Transportes SA, documento específico para o exercício desse 

direito através dos meios e contactos abaixo indicados. Pode, V. Exa., retirar o 

consentimento para o presente tratamento, em qualquer altura, sem comprometer a 

licitude do tratamento efetuado com base no consentimento propriamente dito sempre 

que o tratamento dos dados se baseie no consentimento do titular ou seja necessário 

para efeitos do cumprimento de obrigações e do exercício de direitos específicos do 



responsável pelo tratamento ou do titular dos dados, dos interesses legítimos 

prosseguidos pelo responsável pelo tratamento ou por terceiros. 

Caso considere ter sido violado o RGPD poderá apresentar reclamação a uma 

autoridade de controlo.  

 Comunicação por email para o Comité de Privacidade e Segurança da Informação: 

rgpd@expresso24.pt 
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