
FORMULÁRIO – SERVIÇO AGENTE PAGADOR / CENTRALIZAÇÃO 
 

Em conformidade com a legislação em vigor, informa-se o titular, que presta o seu livre 

consentimento livre, específico e inequívoco para a incorporação e tratamento 

automatizado e não automatizado dos seus dados pessoais (dados de identificação y de 

contacto, certificado de titularidade de ações, comprovativo de número IBAN e 

certificado de residência fiscal), num ficheiro que é propriedade da EDP Renováveis, S.A. 

(Sociedade Cotada) (daqui em diante EDPR) tendo como únicas finalidades as abaixo 

indicadas: 

 

• Determinar o valor de imposto por acionista que se recuperará em virtude do 

Acordo de dupla tributação (ADT) aplicável. 

 

Sim    Não  

 

• Processar o reembolso aos Acionistas, através dos Intermediários Financeiros, 

dos montantes apurados em conceito de valor de imposto recuperado, no 

quadro dos respetivos Acordos de Dupla Tributação (ADT) 

 

Sim    Não  

 

De igual modo, informa-se que todos os dados pessoais solicitados são obrigatórios, 

excetuando aqueles indicados expressamente em contrário, de tal forma que uma 

recusa em fornecer os mesmos impossibilitará realizar a devolução financeira aos 

acionistas, através dos Intermediários Financeiros, dos montantes apurados de imposto 

recuperado, no quadro dos respetivos Acordos de Dupla Tributação (ADT). 

 

Adicionalmente, informa-se o titular que os seus dados pessoais poderão ser 

comunicados às entidades do grupo EDPR, comprometendo-se estas a tratar os 

referidos dados pessoais única e exclusivamente para o cumprimento das finalidades 

supra indicadas. De igual modo, os mesmos poderão ser comunicados aos 

Intermediários Financeiros e a entidades de centralização das referidas atividades. O 

tratamento dos dados dos titulares poderá ser realizado por um prestador de serviços 

idóneo, contratado pela EDPR. O referido prestador de serviços tratará exclusivamente 

os dados para as finalidades estabelecidas pela EDPR e em observância das instruções 

por esta emitidas, cumprindo rigorosamente as normas legais sobre proteção de dados 

pessoais, segurança da informação e demais normas aplicáveis. 

 

De igual forma, a EDPR informa que os dados pessoais facultados pelo Acionista serão 

conservados durante, pelo menos, o período legalmente estabelecido durante o qual a 

Administração Tributária tem direito a verificar e, caso aplicável, a liquidar dívidas 

fiscais.  

 

A EDPR informa o Acionista que dispõe do direito de retirar o consentimento prestado 

para o tratamento dos seus dados em qualquer momento e que poderá exercer os seus 

direitos de acesso, retificação, apagamento, oposição, limitação, bem como o direito à 

portabilidade dos seus dados, através de comunicação por via postal dirigida a EDPR - 

  

  



C/ Serrano Galvache, 56 – Parque Empresarial Parque Norte – 28033 MADRID, ou por 

correio eletrónico: General.SecretaryEDPR@edpr.com, nos termos legalmente 

estabelecidos. 

 

 

Da mesma forma, sempre que o Acionista considere que a EDP violou os direitos de que 

dispõe nos termos da legislação aplicável sobre proteção de dados, este poderá 

reclamar junto da “Agencia Española de Protección de Datos”. 

 

Identificação do titular / representante: _____________________________________ 

 

 

Assinatura do titular / representante: _______________________________________ 

 

 

 


