
 

 

Declaração de Confidencialidade 

Os artigos 15.º e 16.º do Regulamento (UE) 2018/1725 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 23 de outubro de 
2018, são aplicáveis ao tratamento de dados pessoais pelo Parlamento Europeu. 

1. Quem procede ao tratamento dos seus dados pessoais? 
O Parlamento Europeu atua como responsável pelo tratamento1 e a entidade responsável pelo tratamento é a 
Unidade das Relações com a Sociedade Civil, representada pelo Chefe de Unidade.  

Pode contactar o responsável pelo tratamento/entidade em CitizensPrize@europarl.europa.eu .  

2. Qual é o objetivo do tratamento dos seus dados pessoais? 
Os seus dados pessoais serão tratados para selecionar os vencedores do Prémio do Cidadão Europeu. 

3. Qual é a base jurídica do tratamento? 
Base jurídica: Decisão da Mesa, de 7 de março de 2011, relativa à regulamentação do Prémio do Cidadão Europeu 
e suas alterações subsequentes, incluindo a revisão da regulamentação aprovada na reunião da Mesa de 10 de 
fevereiro de 2020. 

4. Que dados pessoais são tratados? 
Recolhemos todos os dados inscritos no formulário de candidatura / nomeação: Título (facultativo), nome próprio 
(obrigatório), apelido (obrigatório), nome do grupo de cidadãos / associação / organização (obrigatório se aplicável), 
endereço (rua, n.º, andar, etc., obrigatório), zona / comunidade / município (facultativo), cidade / vila / aldeia 
(obrigatório), estado / distrito (facultativo), país (obrigatório), número de telefone de contacto (incluindo o código 
do país, obrigatório), endereço eletrónico (obrigatório), sítio Web (facultativo). 

5. Como serão tratados os seus dados pessoais? 
Os seus dados serão utilizados para o processo de seleção, principalmente para entrar em contacto consigo 
durante o processo de candidatura / nomeação e seleção, bem como para a sua eventual participação na cerimónia 
de entrega do prémio.  

6. Durante quanto tempo serão guardados os seus dados pessoais? 
Os seus dados pessoais serão armazenados até ao final de 2021 para que possam ser utilizados durante todo o 
ciclo anual do prémio para os fins acima indicados. Posteriormente, os seus dados serão conservados durante 
10 anos apenas para efeitos de revogação do prémio, conforme descrito no artigo 9.º da regulamentação. Além 
disso, pode ser especificamente convidado a confirmar que deseja ser contactado pelo Parlamento Europeu para 
outros fins, utilizando os dados fornecidos no formulário de candidatura.  

7. Quem são os destinatários dos seus dados pessoais? 
Os destinatários dos seus dados pessoais são o júri nacional pertinente, a Chancelaria e o pessoal do Parlamento 
Europeu que administra o prémio.   

Os seus dados pessoais serão partilhados com um país terceiro ou uma organização internacional?  
Não, os seus dados pessoais não serão partilhados com um país terceiro ou uma organização internacional. 

8. São utilizados processos automatizados2 e/ou definição de perfis3 para a tomada de decisões que o 
possam afetar? 
Não. 

9. Se os dados pessoais não foram obtidos junto do utilizador, qual é a sua fonte?  
Não aplicável.  

10.  Que direitos tem? 
Tem os seguintes direitos: 

                                                           
1 O responsável pelo tratamento é a autoridade pública, a agência ou outro organismo que, por si só ou em conjunto com outros, determina 
a finalidade e a forma do tratamento dos dados pessoais. O responsável pelo tratamento é representado pelo chefe da entidade. 
2 Tomar uma decisão exclusivamente através de meios automatizados e sem qualquer intervenção humana. Exemplos teóricos: página da 
Internet em que selecionar determinadas opções coloca automaticamente o utilizador em diferentes listas de distribuição, sendo-lhe enviado 
o boletim informativo mensal / utilizar um sistema automatizado para corrigir um teste de «escolha múltipla» e atribuir uma nota em função 
do número de respostas corretas. 
3 A definição de perfis analisa aspetos da personalidade, do comportamento, dos interesses e dos hábitos de uma pessoa para fazer previsões 
ou tomar decisões a seu respeito. É utilizada para analisar ou prever aspetos relativos ao sujeito dos dados, seja o desempenho no trabalho, 
a situação económica, a saúde, as preferências ou os interesses pessoais, a fiabilidade ou o comportamento, a localização ou as deslocações, 
etc. Exemplo teórico: quando se utilizam ferramentas das redes sociais, são recolhidos dados e as tendências do utilizador são registadas. 
Estes dados são então utilizados para criar previsões novas/diferentes sobre o utilizador. 
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o o direito de corrigir os seus dados pessoais; 
o o direito de apagar os seus dados pessoais; 
o o direito de retirar o seu consentimento em qualquer momento, sem afetar a licitude do tratamento 

baseado no consentimento antes da sua retirada. 
o O direito de contactar o responsável pela proteção de dados do Parlamento Europeu em data-

protection@europarl.europa.eu. 
o O direito de apresentar uma queixa junto da Autoridade Europeia para a Proteção de Dados em 

edps@edps.europa.eu. 
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