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PROTEÇÃO DOS DADOS PESSOAIS  

 
AVISO AOS VISITANTES DAS INSTALAÇÕES DO PARLAMENTO EUROPEU 

 

A Direção-Geral da Segurança e da Proteção do Parlamento Europeu (PE) atribui grande 
importância ao direito à privacidade e à proteção dos dados pessoais. As normas de segurança do 
PE procuram melhorar a transparência e assegurar o cumprimento da legislação relativa à proteção 
de dados pessoais (Regulamento (CE) n.º 45/2001 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 18 de 
dezembro de 2000 - JO L 8, 12.1.2001). 

A Direção-Geral da Segurança e da Proteção do PE procede ao tratamento dos dados pessoais 
solicitados aos seus deputados, pessoal, adjudicatários, visitantes e parceiros internos/externos, 
para os seguintes fins: 

- Autorizar e controlar o acesso às instalações do Parlamento; 
- Investigar incidentes de segurança, avaliar ameaças e analisar os riscos para o PE. 

A base jurídica que rege o funcionamento da Direção-Geral da Segurança e da Proteção é 
constituída por um determinado número de decisões da Mesa do PE, nomeadamente a Decisão da 
Mesa de 3 de maio de 2004 (alterada).  

Assim, informamos que:  

(a) Qualquer pessoa que pretenda aceder a instalações do PE terá de indicar o apelido, nome 
próprio, data de nascimento, nacionalidade, assim como o tipo e número de referência de documento 
oficial de identificação. O documento oficial de identificação apresentado pelo visitante poderá ser 
digitalizado, a fim de extrair tais dados ou confirmar a respetiva identidade.   

(b) Aos representantes de grupos de interesses que pretendam obter direitos de acesso ao 
Parlamento será requerida informação pessoal adicional, de acordo com as normas que regem o 
acesso a instalações desta instituição (ver igualmente a notificação relativa ao tratamento de dados 
pessoais no âmbito da «Acreditação dos representantes de grupos de interesses (Lobistas)») e a 
Declaração de Confidencialidade que a acompanha. O Registo de Transparência das Instituições 
Europeias (ver http://europa.eu/transparency-register/index_pt.htm) indica quais as pessoas que 
representam organizações e/ou trabalhadores independentes que participem na conceção e 
implementação de políticas da UE a quem o Parlamento Europeu concedeu autorização de acesso. 

(c) O PE utiliza um sistema de videovigilância para prevenir, impedir, gerir e investigar incidentes de 
segurança. Pode encontrar mais informação sobre a proteção de dados pessoais no quadro do 
sistema de vigilância no Anexo – Nota relativa à Videovigilância no Parlamento Europeu. 

(d) Os dados pessoais recolhidos junto de deputados, pessoal, adjudicatários e visitantes não serão 
utilizados para outros efeitos que não os acima descritos. Não serão revelados a terceiros, exceto se 
necessário para os efeitos acima referidos e após a autorização prévia do Diretor-Geral da 
Segurança e da Proteção. Serão tomadas medidas de segurança adequadas para proteger a 
confidencialidade dos dados pessoais tratados e impedir a sua utilização indevida por terceiros. 

(e) Os dados pessoais recolhidos são mantidos por um período de tempo limitado e destruídos no 
fim do período de retenção, que é: 

- No caso dos dados pessoais relativos a um pedido de acreditação, tal como descrito nas 
alíneas (a) e (b), a validade do período de acreditação, acrescida de um período máximo de 
um ano (pode ser prolongado até dois anos em casos específicos) para fins de eventuais 
inquéritos de segurança e análises de risco;  

- Para os dados pessoais (imagens) relacionados com o sistema de CCTV, consultar o anexo; 
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- No que respeita a dados pessoais relativos a um incidente de segurança, dez anos, 
juntamente com o relatório de investigação. 

(f) Qualquer pessoa (titular dos dados) tem direito de solicitar o acesso aos seus dados pessoais e a 
respetiva retificação, quando pertinente, assim como outros direitos, incluindo o de se opor, com 
base em razões legítimas relacionadas com a sua situação, ao tratamento dos seus dados, assim 
como de os fazer suprimir, sempre que isso seja devidamente justificado. 

(g) A Direção-Geral da Segurança e da Proteção pode restringir a aplicação dos direitos previstos na 
alínea (f), se tal puder prejudicar a conclusão com êxito de investigações de segurança e/ou criar 
riscos operacionais indevidos para o PE. A recusa será, então, formalmente justificada ao titular dos 
dados pelo responsável pelo tratamento de dados, com essa base. O titular dos dados tem direito de 
recurso para a Autoridade Europeia para a Proteção de Dados. 

 
Para exercer os seus direitos ou obter mais informações, pode dirigir-se diretamente a:  
 
Direção-Geral da Segurança e da Proteção 
Parlamento Europeu 
Rue Wiertz, 60  
B-1047 Bruxelas 
Bélgica 
Correio eletrónico: Securite-ProtectionDonnees@ep.europa.eu  
Página Internet: http://www.europarl.europa.eu/Security_Access.html 
Tel: +32 2 28 43944 
 
 
Serviço de proteção de Dados do Parlamento Europeu  
Parlamento Europeu  
KAD 02G028 
L-2929 Luxemburgo   
Correio eletrónico: data-protection@ep.europa.eu  
Página Internet: http://www.europarl.europa.eu/tools/disclaimer/default_en.htm  
Tel: +352 4300 23595 
 
Autoridade Europeia para a Proteção de Dados 
Rue Wiertz, 60 
B-1047 Bruxelas  
Correio eletrónico: edps@edps.europa.eu  
Página Internet: http://www.edps.europa.eu/EDPSWEB 
Tel: +32 2 28 31900 
 
 

Bruxelas, Setembro de 2014 

 

mailto:Securite-ProtectionDonnees@ep.europa.eu
http://www.europarl.europa.eu/Security_Access.html
mailto:data-protection@ep.europa.eu
http://www.europarl.europa.eu/tools/disclaimer/default_en.htm
mailto:edps@edps.europa.eu
http://www.edps.europa.eu/EDPSWEB


           PT 

PROTEÇÃO DOS DADOS PESSOAIS  
 

ANEXO - NOTA RELATIVA À VIDEOVIGILÂNCIA NO PARLAMENTO EUROPEU 

O presente documento é um resumo que contém algumas das questões principais referentes ao 
sistema de videovigilância do Parlamento Europeu e que não possui senão fins informativos. A 
versão completa da Política de Videovigilância pode ser consultada na Internet, no endereço 
http://www.europarl.europa.eu/Security_Access.html , ou solicitada à Direção-Geral da Segurança e 
da Proteção, cujas informações de contacto são referidas mais à frente neste documento.  
 
 
1 - Identidade do responsável pelo tratamento de dados  
 
O Responsável pelo Tratamento de Dados é a Direção-Geral da Segurança e da Proteção do 
Parlamento Europeu. As informações de contacto são referidas mais à frente neste documento. 
 
 
2 - Descrição sucinta da cobertura do sistema de videovigilância  
 
Os locais e os ângulos de visualização das câmaras baseiam-se numa análise de risco metódica e 
numa avaliação de impacto da proteção de dados, assegurando que as câmaras apontem apenas 
para os locais mais relevantes no interior e no exterior dos edifícios, tais como entradas principais, 
saídas de emergência e a entrada para o parque de estacionamento, assim como perto de várias 
escadas importantes, pontos de ligação e algumas áreas relevantes ou restritas que requerem 
segurança adicional. Em casos muito raros e condições muito rigorosas, podem ser colocadas 
temporariamente câmaras autónomas, que não estejam ligadas ao sistema de CCTV, no quadro de 
investigações em curso.  
 
 
3 - Base jurídica da videovigilância  
 
Decisões da Mesa do Parlamento Europeu de 6 de dezembro de 2002, de 3 de maio de 2004 e de 6 
de julho de 2011, assim como a Política de Videovigilância, adotada em 20 de abril de 2013, 
incluindo as suas atualizações posteriores. 
 
 
4- Dados recolhidos e finalidade da videovigilância  
 
Dados recolhidos: Imagens gravadas (imagens digitais com hora, data e local) 
 
Finalidade: O Parlamento Europeu utiliza o sistema de videovigilância com o propósito de controlar 
a segurança e o acesso. O sistema de videovigilância ajuda a controlar o acesso aos nossos 
edifícios e a assegurar a respetiva segurança, bem como a dos nossos deputados, pessoal e 
visitantes, e ainda de bens e documentos localizados ou armazenados nas instalações.  O sistema 
de videovigilância ajuda a prevenir, impedir, gerir e, se necessário, investigar incidentes relacionados 
com a segurança, possíveis ameaças ou acesso físico não autorizado (incluindo acesso não 
autorizado a instalações seguras e salas protegidas, à infraestrutura de TI e a informações 
operacionais), assim como furtos e agressões.  
 
Limitação da finalidade: O PE não monitoriza quaisquer áreas onde se espera que exista um grau 
elevado de privacidade. A monitorização no exterior dos nossos edifícios nos territórios belga, 
luxemburguês e francês está limitada a um perímetro mínimo. O sistema não é utilizado para 
monitorizar o trabalho de funcionários ou para monitorizar a assiduidade. De igual forma, o sistema 
não é utilizado como ferramenta de investigação ou em procedimentos disciplinares, a menos que se 
trate de um incidente de segurança ou comportamento criminoso.  
 
 
5 - Quem tem acesso às imagens de videovigilância e a quem podem ser divulgadas as 
imagens  
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Quem tem acesso aos dados: Pessoal de segurança interno autorizado, agentes de segurança 
externos autorizados e pessoal de manutenção.  
 
Divulgações e transferências:  A informação recolhida no quadro do sistema de videovigilância 
pode ser divulgada aos serviços de segurança de outras instituições europeias ou a autoridades de 
segurança, judiciais, ou policiais de Estados-Membros da UE, no âmbito de investigações em curso 
ou para a investigação ou repressão de infrações criminais. Todas as transferências e divulgações 
fora da Direção-Geral da Segurança e da Proteção são documentadas e estão sujeitas a uma 
avaliação rigorosa da respetiva necessidade. 
 
 
6 - Proteção e salvaguarda da informação  
 
São constantemente tomadas medidas técnicas e físicas para assegurar a segurança do sistema e a 
salvaguarda dos dados. O acesso às filmagens de videovigilância e/ou à arquitetura técnica do 
sistema de videovigilância é limitado a funcionários com direitos de acesso e os perfis individuais de 
acesso determinam as operações que são permitidas.   
 
 
7 - Duração de conservação das imagens  
 
As imagens gravadas são conservadas por um período máximo de dois meses. Se for necessário 
armazenar uma imagem para investigar de forma mais aprofundada ou prestar provas de um 
incidente de segurança, esta pode ser retida ao longo da duração da investigação e, se relevante, 
arquivada juntamente com a investigação, por um período máximo de dez anos. 
 
 
8 - Como podem os titulares dos dados verificar, modificar ou eliminar as informações que 
lhes dizem respeito e interpor recurso  
 
A Direção-Geral da Segurança e da Proteção pode ser contactada para quaisquer questões relativas 
ao sistema de videovigilância e ao tratamento de dados pessoais. Os membros do público têm o 
direito de aceder aos seus dados pessoais e corrigir e completar estes dados, sob determinadas 
condições descritas mais detalhadamente na Política de Videovigilância. Todos os pedidos de 
acesso, retificação, bloqueio e/ou eliminação de dados pessoais devem ser dirigidos à: 
 
Direção-Geral da Segurança e da Proteção 
Entidade responsável pelo tratamento dos dados obtidos através da videovigilância 
Parlamento Europeu 
Rue Wiertz, 60  
B-1047 Bruxelas 
Bélgica 
Correio eletrónico: Securite-ProtectionDonnees@ep.europa.eu  
Tel: +32 2 28 31171 
Fax: +32 2 28 46940 
 
Todas as pessoas têm o direito de recorrer à Autoridade Europeia para a Proteção de Dados, 
através do endereço de correio eletrónico edps@edps.europa.eu, caso considerem que os seus 
direitos, nos termos do Regulamento (CE) n.º 45/2001, tenham sido infringidos em resultado do 
tratamento dos respetivos dados pessoais por parte do Parlamento Europeu. Porém, recomendamos 
que as pessoas procurem primeiro interpor recurso, contactando a Direção-Geral da Segurança e da 
Proteção (informações de contacto acima indicadas) e/ou o Responsável pelo Tratamento de Dados 
do Parlamento Europeu, por telefone +352 4300 23595 ou através do endereço de correio eletrónico: 
data-protection@ep.europa.eu.  
 
 
9- Ligações relativas à videovigilância do PE e à proteção de dados  
 
A Política de Videovigilância do PE:  
http://www.europarl.europa.eu/Security_Access.html   
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As Orientações de Videovigilância da AEPD:  
http://www.edps.europa.eu/EDPSWEB/edps/site/mySite/Guidelines 
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