
Declaração de Confidencialidade

O artigo 15.º do Regulamento (UE) 2018/1725 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 21
de novembro de 2018, é aplicável ao tratamento de dados pessoais pelo Parlamento Europeu.

1) Quem procede ao tratamento dos seus dados pessoais?
A entidade responsável pelo tratamento dos dados é o Parlamento Europeu
Direção-Geral da Presidência
Direção da Sessão Plenária
Endereço de correio eletrónico: Sessions@europarl.europa.eu

2) Qual é o objetivo do tratamento dos seus dados pessoais?
 O objetivo é responder a perguntas relacionadas com a sessão plenária do

Parlamento Europeu.

3) Que dados pessoais são tratados?
 Apelido
 Nome próprio
 Endereço de correio eletrónico

4) Como serão tratados os seus dados pessoais?
 O seu endereço de correio eletrónico só será utilizado para responder à sua

pergunta sobre a sessão plenária do Parlamento Europeu.

5) Qual é a base jurídica do tratamento?
 A base jurídica do tratamento é:

 O Regulamento (UE) 2018/1725 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 23 de
outubro de 2018, relativo à proteção das pessoas singulares no que diz respeito ao
tratamento de dados pessoais pelas instituições e pelos órgãos e organismos da União
e à livre circulação desses dados, e que revoga o Regulamento (CE) n.º 45/2001 e a
Decisão n.º 1247/2002/CE;

 A Decisão da Mesa do Parlamento Europeu, de 22 de junho de 2005, que adota as
disposições de execução do Regulamento (CE) n.º 45/2001 do Conselho e do
Parlamento Europeu relativo à proteção das pessoas singulares no que diz respeito ao
tratamento de dados pessoais pelas instituições e pelos órgãos comunitários e à livre
circulação desses dados.

6) Durante quanto tempo serão guardados os seus dados pessoais?
 O seu pedido é recebido e guardado num formato de correio eletrónico. Os dados

são guardados durante 90 dias antes de serem automaticamente apagados.



7) Os seus dados pessoais serão partilhados? Quem são os destinatários dos seus dados
pessoais?
 Os seus dados pessoais não serão partilhados se a sua pergunta for sobre a sessão

plenária. A Direção da Sessão Plenária irá responder à mesma.
 Se a Direção da Sessão Plenária não for competente para responder à sua pergunta, esta

também pode ser transmitida ao serviço competente do Parlamento Europeu.

8) Os seus dados pessoais serão transferidos para fora do Parlamento Europeu para
países da UE ou países terceiros?
 Não, os seus dados pessoais não serão transferidos para fora do Parlamento

Europeu.

9) Que direitos tem?
 O direito de aceder aos seus dados pessoais
 O direito de retificação
 O direito de apagamento
 O direito de limitação do tratamento
 O direito de contactar o responsável pela proteção de dados do Parlamento

Europeu (em data-protection@europarl.europa.eu)
 O direito de apresentar uma queixa à Autoridade Europeia para a Proteção de

Dados (em edps@edps.europa.eu)


