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1. Objetivo e âmbito de aplicação da Política de Videovigilância

O Parlamento Europeu (a seguir designado «PE») utiliza um sistema de
videovigilância para prevenir, impedir, gerir e investigar incidentes de segurança,
bem como para proteger pessoas, bens e documentos contra incêndios, roubos,
intrusões, ataques ou qualquer outra ameaça. O sistema de videovigilância
complementa outros meios habituais de segurança e controlo de acesso através da
monitorização de áreas e eventos específicos. Faz parte das medidas de suporte
das políticas de segurança gerais do PE.

A entidade responsável pelo tratamento dos dados obtidos através da
videovigilância é a Unidade de Avaliação dos Riscos, que faz parte da Direção-Geral
da Segurança e da Proteção do PE.

A presente Política de Videovigilância descreve o sistema de videovigilância do PE,
o seu objetivo e utilização, bem como as salvaguardas que o PE aplica para
proteger os dados pessoais e a privacidade das pessoas dentro dos edifícios do PE
e nas suas imediações.

Os elementos da presente Política de Videovigilância são válidos para os três locais
de trabalho do Parlamento Europeu: Luxemburgo, Estrasburgo e Bruxelas.

2. Como podemos garantir que o nosso sistema de videovigilância seja
concebido a pensar na privacidade e na proteção de dados e esteja em
conformidade com as leis de proteção de dados?

2.1. Revisão do sistema existente
O PE já dispunha de um sistema de videovigilância quando a Autoridade Europeia
para a Proteção de Dados publicou as Orientações sobre Videovigilância
(«Orientações») em março de 2010. Contudo, os procedimentos do PE são revistos
regularmente de modo a garantir a conformidade com as recomendações constantes
das referidas Orientações (Secção 15) e melhorar os padrões de proteção de dados
dentro do PE.

As Orientações da AEPD estão disponíveis no seguinte endereço:
http://www.edps.europa.eu/EDPSWEB/edps/site/mySite/Guidelines

2.2. Estado de conformidade
O tratamento de imagens no PE é conforme com as Orientações sobre
Videovigilância e com o Regulamento (CE) n.º 45/2001 relativo à proteção dos
dados pessoais pelas instituições e pelos órgãos comunitários.

2.3. Auditoria interna do sistema CCTV e da proteção de dados
O sistema CCTV (câmaras de televisão em circuito fechado) do PE foi sujeito a uma
auditoria interna completa, câmara a câmara. Cada câmara foi alvo de uma análise
de risco (relativamente à segurança) e de uma avaliação de impacto (relativamente
à proteção de dados).  Com base em ambas as análises e tendo em vista minimizar
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a monitorização de áreas sem relevância para os fins pretendidos, os locais e os
ângulos de visualização das câmaras foram modificados, removidos ou confirmados.

Além disso, a situação atual foi objeto de uma auditoria completa quanto à
conformidade e adequação das práticas de proteção de dados da videovigilância do
PE relativamente às disposições do Regulamento e às Orientações. Uma vez que
não existia qualquer Política de Videovigilância, o resultado da auditoria traduziu-se
na presente Política.

2.4. Notificação do estado de conformidade à AEPD
Sempre que se proceder à instalação ou modificação significativa de um sistema de
videovigilância, a Direção-Geral da Segurança e da Proteção do PE levará a cabo,
com o auxílio do Responsável pela proteção de dados do PE, uma avaliação formal
a respeito da proteção de dados e, se necessário, dirigirá uma notificação de
verificação prévia à AEPD.

A presente Política de Videovigilância e quaisquer atualizações importantes da
mesma são enviadas à AEPD. Estas trocas de informação com a AEPD constituem
uma notificação do estado de conformidade do PE relativamente à questão da
videovigilância.

2.5. Contactos com autoridades de proteção de dados pertinentes nos
Estados-Membros
Após a sua aprovação, a presente Política de Videovigilância foi enviada às
autoridades pertinentes da Bélgica, França e Luxemburgo. As reservas
eventualmente expressas por estas autoridades serão tidas em conta em futuras
revisões desta política.

2.6. Decisão e consulta
As decisões de manter o sistema de videovigilância já instalado, verificar as práticas
existentes, identificar os ajustes específicos necessários para aperfeiçoar o nosso
nível de conformidade e, finalmente, adotar as salvaguardas descritas na presente
Política de Videovigilância foram tomadas pelas autoridades do PE após consulta
das seguintes entidades:

 Responsável pela proteção de dados do PE
 AEPD

Durante este processo de tomada de decisão, o PE:

 Demonstrou a necessidade de um sistema de videovigilância, tal como é
proposto nesta política;

 Assegurou-se de que o objetivo é legítimo;
 Debateu alternativas e concluiu que a utilização do sistema de videovigilância

atual, após a adoção das salvaguardas de proteção de dados propostas no
presente documento, é necessária e proporcional aos objetivos descritos no
ponto 1 (acima);

 Teve em conta as preocupações das organizações consultadas.

Através da Rede de Correspondentes da Segurança do PE, outras partes
interessadas, incluindo o comité do pessoal do PE, serão consultadas sobre a
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presente Política de Videovigilância e os eventuais comentários serão tidos em
conta no desenvolvimento futuro da mesma.

2.7 Transparência
A Política de Videovigilância tem duas versões: uma versão para utilização restrita e
a presente versão pública, que está disponível nos nossos sítios Internet e Intranet.

A presente versão pública pode conter informações resumidas sobre temas
específicos. Só são omitidas informações na versão pública se a preservação da
confidencialidade for absolutamente necessária por motivos de força maior (por
exemplo, por motivos de segurança, para preservar a confidencialidade de
informações sensíveis ou para proteger a privacidade das pessoas).

2.8. Revisões periódicas
A Direção-Geral da Segurança e da Proteção procederá, de dois em dois anos, a
uma revisão periódica da proteção de dados. Durante as revisões periódicas, esta
entidade reexaminará se:

 Continua a ser necessário um sistema de videovigilância;
 O sistema continua a servir o objetivo declarado;
 Continuam a não existir alternativas adequadas.

As revisões periódicas também contemplarão outras questões abordadas no
primeiro relatório de auditoria, especialmente para determinar se a Política de
Videovigilância continua a respeitar o Regulamento e as Orientações (auditoria de
adequação), e se a prática o confirma (auditoria de conformidade).

2.9. Soluções tecnológicas menos intrusivas do ponto de vista da
privacidade
Ao encomendar novo equipamento para o sistema, e sempre que possível, o PE
utilizará as melhores soluções tecnológicas disponíveis, menos intrusivas do ponto
de vista da privacidade.

Com base na análise de risco e na avaliação do impacto em matéria de proteção de
dados, o PE já hoje implementa e aperfeiçoa soluções processuais e tecnológicas
menos intrusivas em termos de privacidade, como:

 Deteção de movimentos;
 Restrição de acesso ao sistema;
 Resolução baseada no risco (a resolução das câmaras é a mais baixa possível

para o objetivo de segurança pretendido).

3. Quais as áreas sob vigilância?

Os locais e os ângulos de visualização das câmaras baseiam-se numa análise de
risco metodológica e numa avaliação do impacto na proteção de dados, que
asseguram que as câmaras só estão apontadas para os locais mais relevantes no
interior e no exterior dos edifícios (ponto 2.3. acima).
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As câmaras são instaladas de forma a supervisionar os pontos de entrada e de
saída dos edifícios (entradas principais, saídas de emergência e entrada no parque
de estacionamento). Além disso, foram instaladas câmaras para monitorizar diversos
pontos de ligação ou escadas importantes, bem como na proximidade de algumas
áreas mais expostas que requerem segurança adicional, como as zonas onde são
conservadas grandes quantias de dinheiro, salas para a realização de reuniões
sensíveis e áreas de acesso restrito.

Em princípio, não vigiamos áreas em relação às quais as expectativas de
privacidade são elevadas, como gabinetes privados ou áreas de lazer, à exceção do
descrito na secção 4.4., em casos muito raros e sob condições estritas. Áreas em
relação às quais as expectativas de privacidade são muito elevadas, tais como
instalações sanitárias, nunca são vigiadas.

A vigilância no exterior dos nossos edifícios nos territórios belga, luxemburguês e
francês está limitada a um perímetro mínimo.

4. Que informações pessoais são recolhidas e com que objetivo?

4.1. Especificações técnicas do sistema
O sistema de videovigilância do PE é um sistema convencional. Todas as câmaras
funcionam 24 horas por dia, sete dias por semana. Na maioria dos casos, a
qualidade da imagem permite a identificação das pessoas que atravessam a área de
cobertura da câmara. O sistema grava imagens digitais e está equipado com
deteção de movimentos. Esta funcionalidade permite registar qualquer movimento
detetado pelas câmaras na área sob vigilância, juntamente com a hora, a data e o
local.

Não utilizamos tecnologia de última geração nem videovigilância inteligente, não
interligamos o nosso sistema com outros e não utilizamos gravações de som ou
«CCTV com som» (Orientações, 6.12).

4.2. Objetivo da vigilância
O Parlamento Europeu utiliza o sistema de videovigilância para fins de segurança
ativa e passiva e de controlo de acesso. O sistema de videovigilância ajuda a
controlar o acesso aos nossos edifícios e a garantir a segurança dos mesmos, dos
deputados, funcionários e visitantes e, ainda, dos 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 a instalações seguras e salas protegidas, à
infraestrutura informática ou a informações de caráter operacional.

Análises de risco regulares executadas à luz do Conceito de Segurança Global do
PE confirmam que a videovigilância ajuda a prevenir, detetar e investigar o roubo de
equipamento ou bens do PE, dos deputados, funcionários, empresas contratadas ou
mesmo visitantes, assim como ameaças à segurança dentro dos edifícios.



Política de Videovigilância do PE - Página 8

4.3. Limitação da finalidade
O sistema não é utilizado para qualquer outro fim que não o supramencionado. Por
exemplo, não é utilizado para monitorizar o trabalho de funcionários ou a
assiduidade. De igual forma, o sistema não é utilizado como ferramenta de
investigação para fins diferentes dos já referidos, ou no âmbito de processos
disciplinares, a menos que se trate de um incidente de segurança física ou de um
comportamento criminoso.

Só em circunstâncias excecionais é permitida a transferência das gravações para
órgãos de investigação no quadro de um inquérito disciplinar ou criminal oficial, tal
como referido no ponto 6.5 abaixo.

4.4. Vigilância ad hoc e discreta
Não estão previstas operações de vigilância ad hoc no quadro do sistema CCTV. No
entanto, em casos muito restritos, sem qualquer ligação ao sistema CCTV, o PE
poderá, por períodos de tempo limitados, proceder a operações isoladas de
vigilância discreta, apenas enquanto último recurso em caso de ameaças sérias à
segurança e proteção da instituição. O Responsável pela proteção dos dados do
Parlamento Europeu poderá ser consultado em casos de violações graves da
segurança, ou em caso de dúvida se as provas ou alegações confirmam suspeitas
razoáveis de um incidente suficientemente grave. Para minimizar o impacto sobre a
privacidade, estas câmaras são instaladas unicamente sob condições estritas: na
sequência de um pedido oficial por escrito pela pessoa responsável pela área, de
uma avaliação de risco e impacto da colocação (garantindo assim que o nível de
risco se sobrepõe ao impacto sobre a privacidade), e uma autorização prévia por
escrito do Diretor-Geral da Segurança e da Proteção. O tempo máximo para colocar
estas câmaras é um mês, após o qual o procedimento atrás referido deverá ser
repetido.
Uma vez colocadas, estas câmaras irão gravar apenas durante períodos de tempo
pré-definidos e estarão equipadas com deteção de movimentos. As imagens
gravadas serão visualizadas assim que possível, e pelo menos uma vez por
semana, apenas pelos funcionários do PE responsáveis pela investigação. As
imagens pertinentes são armazenadas de forma segura juntamente com a
investigação por um período máximo de dez anos, ao contrário de todas as outras
imagens que são imediatamente apagadas.
Após o fim da investigação, as pessoas que foram identificadas nas imagens
relevantes para a investigação serão notificadas. Em caso de infrações penais ou
ameaças a outras partes, os dados podem ser transferidos para os serviços de
segurança de outras instituições da UE ou para as autoridades nacionais
competentes. Esta transferência está sujeita a uma avaliação rigorosa da
necessidade e à aprovação prévia do Diretor-Geral da Segurança e da Proteção. A
parte recetora assina um formulário relativo à proteção de dados.
O recurso à vigilância discreta foi apresentado à AEPD para um controlo prévio. A
notificação de controlo prévio e o parecer emitido pela AEPD para esse efeito
encontram-se anexados a esta política. Futuramente, o Responsável pela proteção
de dados será consultado em casos específicos, se surgirem dúvidas sobre esta
matéria.

4.5. Webcams
O PE não utiliza webcams para fins de proteção ou segurança.
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4.6. Categorias especiais de dados
O sistema de videovigilância do PE não se destina à recolha de categorias de dados
especiais, como a origem racial ou étnica, as opiniões políticas, as crenças
religiosas ou filosóficas, a filiação em sindicatos ou dados relativos ao estado de
saúde ou à orientação sexual.

O sistema CCTV vigia a área mínima necessária para assegurar a proteção e a
segurança das instalações. Tendo em conta o alto nível de exposição das
instalações do PE em termos de segurança (o perímetro é de fácil acesso), tanto as
entradas como o perímetro do Parlamento Europeu estão equipados com câmaras.
O objetivo da utilização destas câmaras não é a captura ou o tratamento de
categorias de dados especiais ou o controlo de determinados indivíduos, mas a
prevenção, avaliação e investigação de incidentes relacionados com a segurança.
Os operadores destas câmaras especiais recebem formação sobre proteção de
dados e direitos fundamentais.

5. O que constitui motivo legítimo e base legal para a videovigilância?

A utilização do nosso sistema de videovigilância é necessária para a gestão e
funcionamento do PE (por motivos de segurança e controlo de acesso, ponto 4.2
acima), tal como estabelecido na decisão da Mesa do PE de 16 de dezembro de
2002 e, em termos mais gerais, nas decisões da Mesa do PE de 3 de maio de 2004
e 6 de julho de 2011.

Por outro lado, a Política de Videovigilância faz parte das normas de execução mais
gerais, sendo, como tal, regularmente atualizada ou adaptada para responder a
possíveis ameaças específicas, circunstâncias políticas ou possibilidades técnicas.

À luz dos factos acima mencionados, o PE dispõe de uma base jurídica e de um
conjunto de procedimentos claro para o seu sistema de videovigilância.

6. Quem tem acesso à informação e a quem é divulgada?

6.1. Pessoal de segurança e de manutenção interno e externo
Parte das operações de videovigilância do PE está confiada a empresas externas.

As imagens de vídeo em tempo real estão acessíveis aos agentes de seguranças
em serviço (centro de controlo), que trabalham para uma empresa de segurança
externa, com base no princípio da «necessidade de saber». Os operadores externos
só têm acesso a imagens gravadas depois de obterem a aprovação expressa do
chefe da Unidade de Avaliação dos Riscos ou da Unidade de Segurança e Proteção.

O sistema informático CCTV não permite que os operadores contratados
externamente transfiram gravações para suportes externos (como DVD ou memórias
USB). Só os funcionários do PE adstritos à Direção-Geral da Segurança e da
Proteção estão autorizados a executar este tipo de operação, que é sempre
devidamente registada.
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A manutenção do sistema de videovigilância é igualmente assegurada por um
contratante, sob a supervisão de um responsável pela segurança do PE.

As obrigações dos dois contratantes (segurança e manutenção) relativamente à
proteção de dados estão definidas por escrito de forma juridicamente vinculativa.
Ambos estão igualmente obrigados a fornecer formação adequada aos seus
funcionários em matéria de proteção de dados.

6.2. Direitos de acesso
A Política de Segurança para a Videovigilância do PE especifica e determina quem
tem acesso às filmagens gravadas e/ou à arquitetura técnica do sistema de
videovigilância, bem como a finalidade e a natureza dos direitos de acesso. O
documento especifica particularmente quem tem o direito a:

 Ver as imagens em tempo real;
 Ver as imagens gravadas;
 Copiar;
 Transferir;
 Eliminar;
 Alterar qualquer imagem gravada.

6.3. Formação sobre proteção de dados
Todos os funcionários com direitos de acesso, incluindo os agentes de segurança e
os técnicos de manutenção externos, recebem formação sobre proteção de dados.
Todos os novos funcionários recebem formação, e todos os funcionários com
direitos de acesso participam em sessões periódicas sobre questões de
conformidade relativas à proteção de dados, no mínimo, uma vez de dois em dois
anos.

6.4. Acordos de confidencialidade
Os funcionários com direitos de acesso, incluindo os agentes externos que
asseguram as operações diárias de CCTV ou a manutenção do sistema, assinam
acordos de confidencialidade para garantir que não transferirão, exibirão ou de outro
modo divulgarão o conteúdo de quaisquer imagens gravadas de videovigilância a
pessoas não autorizadas.

6.5. Transferências, divulgações e registos
A informação resultante do tratamento de dados pessoais, incluindo imagens de
CCTV, pode ser divulgada aos serviços de segurança de outras instituições
europeias ou a autoridades judiciais, policiais ou de segurança dos
Estados-Membros da UE no âmbito de inquéritos em curso ou para investigar ou
reprimir infrações penais. Só são realizadas transferências deste tipo a pedido. Não
são realizadas transferências com caráter regular ou de rotina.

Todas as transferências e divulgações realizadas fora da Direção-Geral da
Segurança e da Proteção são sujeitas a uma avaliação rigorosa da necessidade
dessa transferência e devidamente documentadas.
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Não é atribuído qualquer acesso ao sistema CCTV à gestão ou aos recursos
humanos para fins que não os descritos nesta Política.

A necessidade de utilizar imagens gravadas (ponto 4.2. acima) pode envolver
diversas unidades da Direção-Geral, designadamente, as Unidades de Segurança e
Proteção em Bruxelas, Estrasburgo e Luxemburgo, a Unidade «Dispatching» e a
Unidade de Avaliação dos Riscos. Cada unidade é responsável pela conformidade
com os procedimentos e as salvaguardas da proteção de dados referidas na
presente Política, bem como com as notificações da Direção-Geral ao Responsável
pela proteção de dados. Além disso, cada unidade mantém os seus próprios registos
mencionados no presente documento.

7. De que forma protegemos e salvaguardamos a informação?

A proteção da segurança geral do sistema de videovigilância, incluindo os dados
pessoais, envolve a revisão e a implementação gradual de várias medidas técnicas
e organizativas.

Estas são especificadas numa Política de Segurança para o Sistema de
Videovigilância relativa ao tratamento de dados. A Política de Segurança para a
Videovigilância do PE foi criada em conformidade com a Secção 9 das Orientações
de Videovigilância da AEPD.

Estão a ser tomadas todas as medidas técnicas e físicas possíveis para assegurar a
segurança do sistema, bem como a salvaguarda da proteção de dados,
nomeadamente:

 Os funcionários (externos e internos) são obrigados a cumprir os acordos de
não-divulgação e confidencialidade;

 Os utilizadores apenas têm direitos de acesso aos recursos estritamente
necessários para executarem o seu trabalho (princípio da «necessidade de
saber»);

 A Política de Segurança para a Videovigilância contém uma lista atualizada de
todos os cargos e funções com acesso permanente ao sistema e descreve os
respetivos direitos de acesso.

8. Durante quanto tempo conservamos os dados?

O período de retenção para cada câmara (máximo de dois meses) é decidido de
forma individual, com base numa análise de risco e na avaliação do impacto na
proteção de dados. Este período de retenção prolongado é essencial para
investigações de segurança, dado que, em muitos casos, as queixas são
apresentadas muito depois do incidente, devido ao facto de os utilizadores
frequentarem diferentes locais de trabalho.

Se for necessário armazenar uma imagem para ulterior investigação ou como
elemento de prova de um incidente de segurança, a mesma pode ser conservada
durante a investigação e, se pertinente, será arquivada juntamente com a
investigação por um período máximo de dez anos. A sua conservação é objeto de
uma documentação rigorosa.
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9. De que forma informamos o público?

9.1. Abordagem multicamada
O público (pessoas que atravessam o perímetro do PE e/ou pessoas que entram
nas respetivas instalações ou parques de estacionamento) é informado sobre a
videovigilância de forma eficaz e completa. Para tal, seguimos uma abordagem
multicamada, que consiste numa combinação dos seguintes três métodos:

 Avisos no local para alertar o público (peões, condutores, visitantes,
funcionários, etc.) para a videovigilância juntamente com a prestação de
informações essenciais sobre o tratamento de dados;

 Disponibilização de um resumo da presente Política de Videovigilância na
receção;

 Disponibilização da presente Política de Videovigilância nos nossos sítios
Intranet e Internet a todos os que desejem obter mais informações sobre as
práticas de videovigilância da nossa instituição.

Disponibilizamos ainda um endereço eletrónico para responder a outras questões e
a pedidos de informação sobre o direito de recurso.

9.2. Notificação individual
É igualmente enviada uma notificação individual às pessoas identificadas em
imagens captadas por uma câmara (por exemplo, por agentes de segurança no
âmbito de uma investigação de segurança), se estiver preenchida uma mais das
seguintes condições:

 A sua identidade é conservada num ficheiro;
 A sua identidade é conservada para além do período de retenção regular;
 A gravação de vídeo é utilizada contra a pessoa;
 As imagens são transferidas fora da DG;
 A identidade da pessoa é divulgada a qualquer pessoa exterior à DG.

Contudo, as notificações individuais podem não ser enviadas ou ser
temporariamente adiadas, se tal for considerado necessário por motivos de
segurança, por exemplo, se for necessário para a prevenção, investigação, deteção
e perseguição judicial de eventuais infrações criminais, atos terroristas ou outras
exceções nos termos do artigo 20.º do Regulamento.

Perante uma situação deste género e em caso de dúvida quanto à conformidade
com os direitos de proteção de dados, a Direção-Geral da Segurança e da Proteção
procurará obter o devido parecer do Responsável pela proteção de dados.

10. De que forma é que os membros do público podem verificar,
modificar ou eliminar os respetivos dados?
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Os particulares têm o direito de aceder aos dados pessoais que sobre eles
mantemos, bem como de os corrigir e completar. Todos os pedidos de acesso,
retificação, bloqueio e/ou eliminação de dados pessoais devem ser endereçados
para:

Parlamento Europeu
Direção-Geral da Segurança e da Proteção
Unidade de Avaliação dos Riscos
Rue Wiertz 60
B-1047 Bruxelas
Endereço eletrónico: Securite-ProtectionDonnees@ep.europa.eu
Telefone: +32 2 28 31171
Fax: +32 2 28 46940

A Direção-Geral da Segurança e da Proteção também pode ser contactada para o
esclarecimento de questões relacionadas com o tratamento de dados pessoais.

A Direção-Geral da Segurança e da Proteção responde às perguntas formuladas
num prazo de 15 dias. Se tal não for possível, o requerente é informado das
medidas a tomar e do motivo para o atraso no prazo de 15 dias. Mesmo nos casos
mais complexos, e num período máximo de três meses, será concedido o acesso ou
fornecida uma resposta fundamentada de rejeição do pedido.  Os serviços envidarão
todos os esforços para responder assim que possível, especialmente se o
requerente assinalar que o pedido é urgente.

Em casos de pedidos específicos, pode ser organizada uma visualização das
imagens ou o requerente pode obter uma cópia das imagens gravadas. Nesse caso,
o requerente deve indicar a sua identidade de forma inequívoca (por exemplo, deve
estar munido de um documento de identificação aquando da visualização das
imagens) e, sempre que possível, também designar a data, a hora, o local e as
circunstâncias em que foi registado pelas câmaras. Deve igualmente fornecer uma
fotografia recente que permita ao pessoal de segurança identificá-lo nas imagens
revistas.

De momento, não exigimos aos requerentes qualquer pagamento pelos pedidos de
visualização ou de cópia das respetivas imagens gravadas. No entanto, reservamos
o direito de cobrar um montante razoável caso se registe um aumento do número de
pedidos neste sentido.

Os pedidos de acesso podem ser recusados se for aplicável uma exceção, nos
termos do artigo 20.º, n.º 1, do
Regulamento 45/2001, num caso específico (consultar igualmente o ponto 9.2.
acima). Por exemplo, após uma avaliação caso a caso, poderemos concluir que é
necessária uma restrição do acesso para salvaguardar a investigação de uma
infração penal. Pode ser igualmente necessária uma restrição para proteger os
direitos e liberdades de terceiros, por exemplo, se as imagens incluírem outras
pessoas e não for possível obter o consentimento destas para a divulgação dos seus
dados pessoais ou recorrer à edição de imagens para solucionar a ausência de
consentimento.
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11. Direito de recurso

Todas as pessoas têm o direito de recorrer à Autoridade Europeia para a Proteção
de Dados, através do endereço eletrónico edps@edps.europa.eu, se considerarem
que os seus direitos ao abrigo do Regulamento n.º 45/2001 foram infringidos em
resultado do tratamento dos seus dados pessoais por parte do Parlamento Europeu.
Recomendamos, no entanto, que as pessoas recorram primeiro:
 Ao Responsável pelo Tratamento de Dados de Videovigilância do Parlamento

Europeu
Direção-Geral da Segurança e da Proteção
Unidade de Avaliação dos Riscos
Endereço eletrónico: Securite-ProtectionDonnees@ep.europa.eu

e/ou
 Ao Responsável pela Proteção de Dados do Parlamento Europeu

Telefone: +352 4300 23595
Endereço eletrónico: data-protection@ep.europa.eu

Os funcionários podem igualmente recorrer junto da respetiva autoridade investida
do poder de nomeação, nos termos do artigo 90.º do Estatuto dos Funcionários.


