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IDENTIFICAÇÃO DO PRESTADOR 
MEO – Serviços de Comunicações e Multimédia, S.A., com 
sede na Av. Fontes Pereira de Melo, 40, 1069-300 Lisboa, 
matriculada na Conservatória do Registo Comercial de Lisboa 
sob o número único de matrícula e pessoa coletiva 504 615 947, 
com o capital social de €10.000.000,00, adiante designada por  
“MEO” e com os seguintes contactos de apoio ao cliente: 
Área de Cli ente em mymeo.pt 
Gestão online dos se us serviços de forma cómoda e segura, 
24h/dia.
Apoio ao cliente e faturação 
961 001 620 - Custo de chamada para a rede móvel, de 
acordo com o seu tarifário, em Portugal e em roaming. 
16 200 - A partir da rede MEO, chamada grátis para atendi-
mento automático, vendas e apoio técnico. Atendimento 
personalizado de outros assuntos, 20 cêntimos por minuto 
para tarifários que incluem chamadas para a rede MEO, ou 
custo de uma chamada para a rede MEO nos restantes ca-
sos. Valor máximo de €2 por chamada. A partir de outras 
redes, 50,9 cêntimos por minuto com o valor máximo de 
€5,94 por chamada.  
Apoio técnico 
213 580 144 - Custo de chamada para a rede fixa, de acordo 
com o seu tarifário, em Portugal e em roaming. 
16 209 - A partir da rede MEO, chamada grátis para atendi-
mento automático, vendas e apoio técnico. Atendimento 
personalizado de outros assuntos, 20 cêntimos por minuto 
para tarifários que incluem chamadas para a rede MEO, ou 
custo de uma chamada para a rede MEO nos restantes ca-
sos. Valor máximo de €2 por chamada. A partir de outras 
redes, 50,9 cêntimos por minuto com o valor máximo de 
€5,94 por chamada. 
Informações sobre serviços de roaming 
961 000 083 - Chamada grátis 
12 083 - Chamada grátis 
Apoio à portabilidade 
800 962 029 - Chamada grátis 
Os valores apresentados incluem IVA à taxa de 23%. 
CLÁUSULAS DE DADOS PESSOAIS E OUTRAS INFORMAÇÕES 
DADOS PESSOAIS E OUTRAS INFORMAÇÕES 
A. Aplicável a clientes singulares - consumidores
1. Os dados pessoais identificados no Formulário como sen-
do de fornecimento obrigatório, são indispensáveis à pres-
tação dos serviços pela MEO. Nos termos previstos no refe-
rido Formulário, os dados pessoais constantes do mesmo ou 
fornecidos posteriormente pelo Cliente, em conformidade 
com o disposto na legislação aplicável, serão processados e 
armazenados informaticamente, destinando-se a serem 
tratados pela MEO no âmbito da relação contratual com o 
Cliente e, ainda, em caso de autorização do Cliente, nos 
termos previstos em 4, para efeito de comunicações de 
marketing e comercialização de serviços e ou produtos, in-
cluindo por meios que permitam a receção de mensagens 
independentemente da intervenção dos destinatários, da
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MEO e de entidades do Grupo Altice Portugal. 
2. Os dados do Cliente serão tratados pela MEO em confor-
midade com a legislação aplicável, sempre que se revelem
necessários para uma determinada prestação de serviços.
Para efeito da comunicação e faturação, os dados de tráfego
serão tratados pelo prazo máximo de 6 (seis) meses a contar
da data do seu registo. Os dados de localização geográfica,
perfil e/ou consumo do Cliente serão tratados na medida
em que sejam essenciais para a prestação dos serviços con-
tratualizados e pelo tempo que durar a prestação, possibili-
tando o acesso, nomeadamente, a funcionalidades específi-
cas dos serviços, a sugestões de conteúdos, a serviços in-
formativos de proximidade, podendo ficar sujeito à existên-
cia de decisões automatizadas.
3. Por dados de tráfego, localização geográfica, perfil e/ou
consumo do Cliente entende-se:
3.1. Dados de tráfego: quaisquer dados tratados para efeito
do envio de uma comunicação através de uma rede de co-
municações eletrónicas ou para efeito da faturação da
mesma, como sejam o número ou identificação, endereço e
tipo de posto do assinante; número total de unidades a co-
brar para o período de contagem, bem como o tipo, hora de
início e duração de comunicações ou o volume de dados
transmitidos; data da comunicação ou serviço e número
chamado; outras informações relativas a pagamentos, tais
como pagamentos adiantados, pagamentos a prestações,
cortes de ligação e avisos;
3.2. Dados de localização: quaisquer dados tratados numa
rede de comunicações eletrónicas ou no âmbito de um ser-
viço de comunicações eletrónicas que indiquem a posição
geográfica do equipamento terminal de um utilizador de um
serviço de comunicações eletrónicas acessível ao público;
3.3. Dados de consumo ou perfil: dados decorrentes da ade-
são e utilização dos serviços, através das funcionalidades
que integram os mesmos, como sejam a visualização de
canais de televisão e utilização de serviços adicionais e de
outros serviços lúdicos ou informativos.
4. Em caso de autorização do Cliente à MEO, concedida no
presente contrato ou em momento futuro:
4.1. Os dados de tráfego, localização geográfica, perfil ou
consumo do Cliente, serão também tratados para efeito de
comunicações de marketing e comercialização de produtos e
serviços, incluindo ofertas comerciais personalizadas;
4.2. Os dados de tráfego, localização geográfica, perfil e/ou
consumo do Cliente, serão também disponibilizados às em-
presas do Grupo Altice Portugal, para a comercialização de
produtos e serviços.
5. Em caso de autorização do Cliente à MEO, nos termos
indicados no Formulário, os dados pessoais do Cliente pode-
rão ser tratados pela MEO para prestação de serviços infor-
mativos; ser cedidos a terceiros para efeito de prestação de
serviços informativos e/ou ser tratados pela MEO para pres-
tação de serviços de audiotexto, por esse tratamento de
dados ser necessário à prestação dos referidos serviços.
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6. Nos termos da respetiva autorização legal:
6.1. A MEO conservará a gravação das chamadas telefónicas
durante todo o período de vigência acordado, inicial ou su-
cessivo, acrescido do correspondente prazo de prescrição e
caducidade, para efeito de prova de transações comerciais
ou de qualquer comunicação efetuada no âmbito da relação
contratual.
6.2. A MEO poderá gravar comunicações realizadas para o
Serviço de Apoio ao Cliente, para efeito de monitorização da
qualidade do atendimento, cuja gravação será mantida pelo
período legalmente previsto.
7. Nos termos da legislação aplicável, é garantido ao Cliente,
a qualquer momento, o direito de acesso, retificação, atuali-
zação, limitação e apagamento dos seus dados pessoais
(salvo quanto aos dados que são indispensáveis à prestação
dos serviços pela MEO ou ao cumprimento de obrigações
legais a que o responsável pelo tratamento esteja sujeito), o
direito a retirar o seu consentimento, sem comprometer a
licitude do tratamento efetuado, com base no consentimen-
to previamente dado, o direito de oposição à utilização dos
mesmos para fins comerciais pela MEO, bem como o direito
à portabilidade dos dados, o que poderá fazer, mediante
pedido por escrito, através da Área de Cliente, nas lojas
MEO ou outros meios e contactos disponibilizados pela en-
tidade responsável pelo tratamento dos dados pessoais, a
MEO - Serviços de Comunicações e Multimédia, S.A., com
sede na Av. Fontes Pereira de Melo, n.º 40, 1069-300, Lisboa
ou junto do encarregado da proteção de dados do Grupo
Altice Portugal, através do endereço de email: [DPOAltice-
Portugal@telecom.pt].
8. A omissão ou inexatidão dos dados pessoais ou demais
informações prestadas pelo Cliente são da sua inteira res-
ponsabilidade.
9. Sem prejuízo das disposições que regulam a validade, a
formação ou os efeitos de um contrato em relação a uma
criança, no que respeita à oferta direta de serviços da socie-
dade da informação, o tratamento só é lícito se e na medida
em que o consentimento seja dado ou autorizado pelos titu-
lares das responsabilidades parentais das crianças, quando
menores de 16 anos, exceto se outra idade vier a ser estabe-
lecida em legislação nacional.
10. O Cliente pode submeter reclamações à autoridade de
controlo, atualmente a Comissão Nacional de Proteção de
Dados (CNPD).
11. A MEO poderá comunicar os dados pessoais do Cliente,
com a finalidade do cumprimento de obrigações legais no-
meadamente a entidades policiais, judiciais, fiscais e regula-
doras.
12. As entidades terceiras que, no âmbito de prestações de
serviços, procedam ao tratamento de dados pessoais do
Cliente em nome e por conta da MEO, estão obrigadas, por
escrito, a executar medidas técnicas e de segurança ade-
quadas que, em cada momento, satisfaçam os requisitos
previstos na legislação em vigor e assegurem a defesa dos
direitos do titular dos dados (nomeadamente, a proteção da
privacidade e dos dados pessoais dos Clientes).

13. O Cliente, e caso aplicável, enquanto único titular do
presente contrato celebrado com a MEO, declara, relativa-
mente a eventuais dados pessoais de utilizadores dos servi-
ços, que prestou aos referidos utilizadores toda a informa-
ção necessária e indicada na presente cláusula. De igual
modo, o Cliente, e caso aplicável, enquanto único titular do
presente contrato celebrado com a MEO, declara, relativa-
mente a eventuais dados pessoais de utilizadores dos servi-
ços necessários para efeito de comunicações de marketing e
comercialização de serviços e/ou produtos, incluindo por
meios que permitam a receção de mensagens independen-
temente da intervenção dos destinatários, da MEO e de
qualquer entidade do Grupo Altice Portugal, que obteve
previamente junto dos mesmos os necessários consenti-
mentos para efeito do previsto na presente cláusula, bem
como que prestou aos referidos utilizadores toda a informa-
ção necessária e indicada na presente cláusula.
14. O disposto no número anterior será, de igual modo, apli-
cável, sempre que, em sede de execução do presente con-
trato, existam outros utilizadores com acesso aos serviços.
15. A PT PORTUGAL, SGPS, S.A. dispõe de uma Política de
Proteção de Dados Pessoais publicada em
https://www.telecom.pt/pt-pt/paginas/politica-
privacidade.aspx, na qual consta a informação relativa à
proteção de dados pessoais e a identificação das medidas
destinadas à proteção e segurança adequadas contra riscos
associados.
16. Caso a MEO decida adotar, em conformidade com o
previsto na lei, políticas de gestão de tráfego com o objetivo
de, por questões de qualidade técnica, otimizar a utilização
dos seus serviços, estas não irão interferir com a proteção
dos dados pessoais do Cliente.
B. Aplicável a clientes empresariais
1. A utilização dos serviços implica o conhecimento e, caso
aplicável, a aceitação da Política de Proteção de Dados Pes-
soais da PT Portugal, SGPS, S.A., em vigor em cada momen-
to, e que se encontra publicada, na presente data, em
https://www.telecom.pt/pt-pt/paginas/ politica-
privacidade.aspx.
2. A MEO obriga-se a cumprir o disposto na legislação de
proteção de dados pessoais em vigor em cada momento,
nomeadamente o Regulamento (UE) 2016/679 do Parlamen-
to Europeu e do Conselho, de 27 de abril de 2016 (“RGPD”).
3. A MEO declara que assegura a confidencialidade, bem
como a privacidade dos dados e da informação.
4. Os dados pessoais relativos ao(s) representante(s) do
Cliente (entre os quais, gerentes, procuradores, Administra-
dores de Conta ou outros, abreviadamente designados co-
mo “Representantes”) como sejam o nome, endereço de
email e contacto telefónico, são considerados necessários à
celebração e gestão do presente contrato. Os dados pesso-
ais relativos aos Administradores de Conta do Cliente podem
ser utilizados pela MEO para efeito de comunicações de
marketing e comercialização de serviços e/ou produtos,
incluindo por meios que permitam a receção de mensagens
independentemente da intervenção dos destinatários, da
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MEO e de qualquer entidade do Grupo Altice Portugal, sem 
prejuízo de ser garantido aos titulares dos dados o exercício 
dos respetivos direitos, nomeadamente os previstos na alí-
nea 7.g) da presente cláusula. 
5. O Cliente, e caso aplicável, enquanto único titular do pre-
sente contrato celebrado com a MEO, declara, relativamen-
te a eventuais dados pessoais de utilizadores dos serviços,
que prestou aos referidos utilizadores toda a informação
necessária e indicada na presente cláusula. De igual modo, o
Cliente, e caso aplicável, enquanto único titular do presente
contrato celebrado com a MEO, declara, relativamente a
eventuais dados pessoais de utilizadores dos serviços neces-
sários para efeito de comunicações de marketing e comerci-
alização de serviços e/ou produtos, incluindo por meios que
permitam a receção de mensagens, independentemente da
intervenção dos destinatários, da MEO e de qualquer enti-
dade do Grupo Altice Portugal, que obteve previamente
junto dos mesmos os necessários consentimentos para efei-
to do previsto na presente cláusula, bem como que prestou
aos referidos utilizadores toda a informação necessária e
constante da no número 7 da presente cláusula.
6. O disposto no número anterior será, de igual modo, apli-
cável, sempre que, em sede de execução do presente con-
trato, existam outros utilizadores com acesso aos serviços.
7. No âmbito do referido nos números 4, 5 e 6 da presente
cláusula, a informação a ser prestada, inclui, designadamen-
te:
a) Que, quando aplicável, os dados pessoais dos utilizado-
res/Representantes são indispensáveis à prestação dos ser-
viços pela MEO, sendo, em conformidade com o disposto na
legislação aplicável, processados e armazenados informati-
camente, destinando-se a serem tratados pela MEO no âm-
bito da relação contratual e, ainda, em caso de autorização
(exceto quanto ao previsto no número 4), para efeito de
comunicações de marketing e comercialização de serviços
e/ou produtos, incluindo por meios que permitam a receção
de mensagens independentemente da intervenção dos des-
tinatários, da MEO e de qualquer entidade do Grupo Altice
Portugal;
b) Os dados dos utilizadores/Representantes serão tratados
pela MEO em conformidade com a legislação aplicável,
sempre que se revelem necessários para uma determinada
prestação de serviços. Para efeito da comunicação e fatura-
ção, os dados de tráfego serão tratados pelo prazo máximo
de 6 (seis) meses a contar da data do seu registo. Os dados
de localização geográfica, perfil e/ou consumo dos utilizado-
res/Representantes serão tratados na medida me que sejam
essenciais para a prestação dos serviços contratualizados e
pelo tempo que durar a prestação, possibilitando o acesso,
nomeadamente, a funcionalidades específicas dos serviços,
a sugestões de conteúdos, a serviços informativos de proxi-
midade, podendo ficar sujeitos à existência de decisões au-
tomatizadas;
c) Por dados de tráfego, localização geográfica, perfil e/ou
consumo entende-se:
c.1. Dados de tráfego: quaisquer dados tratados para efeito 
do envio de uma comunicação através de uma rede de co-
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municações eletrónicas ou para efeito da faturação da 
mesma, como sejam o número ou identificação, endereço e 
tipo de posto do assinante; número total de unidades a co-
brar para o período de contagem, bem como o tipo, hora de 
início e duração de comunicações ou o volume de dados 
transmitidos; data da comunicação ou serviço e número 
chamado; outras informações relativas a pagamentos, tais 
como pagamentos adiantados, pagamentos a prestações, 
cortes de ligação e avisos; 
c.2. Dados de localização: quaisquer dados tratados numa
rede de comunicações eletrónicas ou no âmbito de um ser-
viço de comunicações eletrónicas que indiquem a posição
geográfica do equipamento terminal de um utilizador de um
serviço de comunicações eletrónicas acessível ao público;
c.3. Dados de consumo ou perfil: dados decorrentes da ade-
são e utilização dos serviços, através das funcionalidades
que integram os mesmos, como sejam a visualização de
canais de televisão e utilização de serviços adicionais e de
outros serviços lúdicos ou informativos.
d) Em caso de autorização, concedida no presente contrato
ou em momento futuro:
d.1. Os dados de tráfego, localização geográfica, perfil e/ou
consumo dos utilizadores/ Representantes serão também
tratados para efeito de comunicações de marketing e co-
mercialização de produtos e serviços, incluindo ofertas co-
merciais personalizadas;
d.2. Os dados de tráfego, localização geográfica, perfil e/ou
consumo dos utilizadores/ Representantes, serão também
disponibilizados às empresas do Grupo Altice Portugal, para
a comercialização de produtos e serviços.
e) Em caso de autorização, nos termos indicados no Formu-
lário, os dados pessoais dos utilizadores/Representantes
poderão ser tratados pela MEO para prestação de serviços
informativos, ser cedidos a terceiros para efeitos de presta-
ção de serviços informativos e/ ou ser tratados pela MEO
para prestação de serviços de audiotexto, por esse trata-
mento de dados ser necessário à prestação dos referidos
serviços.
f) Nos termos da respetiva autorização legal, quando aplicá-
vel:
f.1. A MEO conservará a gravação das chamadas telefónicas
durante todo o período de vigência acordado, inicial ou su-
cessivo, acrescido do correspondente prazo de prescrição e
caducidade, para efeitos de prova de transações comerciais
ou de qualquer comunicação efetuada no âmbito da relação
contratual.
f.2. A MEO poderá gravar comunicações realizadas para o
Serviço de Apoio ao Cliente, para efeitos de monitorização
da qualidade do atendimento, cuja gravação será mantida
pelo período legalmente previsto.
g) Nos termos da legislação aplicável, é garantido aos utili-
zadores/Representantes, a qualquer momento, o direito de
acesso, retificação, atualização, limitação e apagamento dos
seus dados pessoais (salvo quanto aos dados que são indis-
pensáveis à prestação dos serviços pela MEO ou ao cumpri-
mento de obrigações legais a que o responsável pelo trata-
mento esteja sujeito), o direito a retirar o seu consentimen-
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to, sem comprometer a licitude do tratamento efetuado, 
com base no consentimento previamente dado, o direito de 
oposição à utilização dos mesmos para fins comerciais pela 
MEO, bem como o direito à portabilidade dos dados, o que 
poderá ser feito em qualquer loja MEO ou por escrito fazen-
do prova da sua identificação. 
h) Os utilizadores/Representantes podem submeter recla-
mações à autoridade de controlo, atualmente a Comissão
Nacional de Proteção de Dados (CNPD);
i) A MEO poderá comunicar os dados pessoais dos utilizado-
res/Representantes, com a finalidade do cumprimento de
obrigações legais nomeadamente a entidades policiais, judi-
ciais, fiscais e reguladoras;
j) Que as entidades terceiras que, no âmbito de prestações
de serviços, procedam ao tratamento de dados pessoais dos
utilizadores/Representantes em nome e por conta da MEO,
estão obrigadas, por escrito, a executar medidas técnicas e
de segurança adequadas que, em cada momento, satisfa-
çam os requisitos previstos na legislação em vigor e assegu-
rem a defesa dos direitos do titular dos dados (nomeada-
mente, a proteção da privacidade e dos dados pessoais).
8. Caso a MEO decida adotar, em conformidade com o pre-
visto na lei, políticas de gestão de tráfego com o objetivo de,
por questões de qualidade técnica, otimizar a utilização dos
seus serviços, estas não irão interferir com a proteção dos
dados pessoais.
9. A omissão ou inexatidão dos dados pessoais ou demais
informações prestadas pelo Cliente são da sua inteira res-
ponsabilidade.
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