
PT

Direção-Geral da Segurança e da Proteção
Correio eletrónico: SAFE.dataprotection@europarl.europa.eu

Direção-Geral da Segurança e da Proteção

PROTEÇÃO DOS DADOS PESSOAIS
AVISO ÀS PESSOAS QUE DESEJEM ACEDER ÀS 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. Este aviso explica como a Direção-Geral da
Segurança e da Proteção (DG SAFE) trata as suas informações de forma aberta e transparente, a fim de
assegurar o cumprimento da legislação relativa à proteção de dados pessoais (Regulamento (UE) n.º
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 Direção-Geral da Segurança e da Proteção do PE procede ao tratamento dos dados pessoais
solicitados aos deputados ao PE, ao seu pessoal, contratantes, visitantes e parceiros internos/externos,
para os seguintes fins:
 conceder o acesso às instalações do Parlamento Europeu;
 controlar o acesso às instalações do Parlamento Europeu;
 investigar incidentes e inquéritos de segurança e investigações auxiliares; avaliar ameaças e

analisar os riscos para o PE.
A base jurídica que rege o funcionamento da DG SAFE é constituída por um determinado número de
decisões da Mesa do Parlamento Europeu, nomeadamente as de 3 de maio de 2004 (regulamentação
relativa aos cartões de acesso, alterada), de 6 de julho de 2011 (aplicação do novo conceito de segurança
global) e de 15 de janeiro de 2018 (regras relativas à segurança e à proteção no Parlamento Europeu
(C 79/04)).

Assim, informamos que:

(a) Qualquer pessoa que deseje aceder às instalações do Parlamento terá de fornecer o seguinte: o seu
apelido e nomes próprios, a data de nascimento, a nacionalidade, o tipo e número de referência de um
documento de identificação oficial e uma fotografia. O documento de identificação oficial apresentado
pelos visitantes poderá ser digitalizado, a fim de extrair tais dados ou de confirmar a identidade de um
visitante (o documento de identificação não será guardado nem processado). As informações pessoais
adicionais relativas a veículos ou outros bens que entrem nas instalações do Parlamento podem ser
recolhidas a pedido do titular dos dados.

(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. O Registo de Transparência das Instituições Europeias  (ver
http://europa.eu/transparency-register/index_en.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) Para evitar incidentes de segurança, a DG SAFE pode proceder a controlos de segurança de todas
as pessoas, incluindo os deputados, mercadorias e bens antes da sua entrada e durante a sua presença
nas instalações do Parlamento. Para o efeito, a DG SAFE pode – assegurando o cumprimento da
legislação em vigor no domínio da proteção de dados pessoais – recolher algumas informações sobre as
pessoas, mercadorias e bens sujeitos a controlo nos controlos de segurança.

(d) O Parlamento Europeu utiliza um sistema de videovigilância (CCTV) com a finalidade de assegurar: a
segurança, a proteção e o controlo do acesso aos edifícios e instalações, bem como a segurança e a
proteção dos deputados, pessoal, visitantes, propriedades, arquivos e documentos localizados ou
armazenados nas instalações. O sistema também visa prevenir (e simultaneamente dissuadir) e gerir os
incidentes de segurança e de proteção. Permite, se necessário, a recolha dos elementos necessários à
realização de inquéritos sobre incidentes e à análise de potenciais ameaças. Pode encontrar mais
informação sobre a proteção de dados pessoais no quadro do sistema de vigilância na secção relativa à
videovigilância no Parlamento Europeu.

(e) Os dados pessoais recolhidos junto de deputados, pessoal, contratantes, visitantes e parceiros
internos ou externos não serão utilizados para outros efeitos que 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.

(f) Os dados pessoais recolhidos são mantidos por um período de tempo limitado e destruídos no fim dum
período de retenção razoável, de acordo com os critérios de retenção seguintes:

 No caso dos dados pessoais relacionados com um pedido de acreditação (a) e (b), os dados
pessoais são conservados durante o período de validade da acreditação. No fim desta validade,
os dados pessoais são conservados durante 2 anos para eventuais necessidades de
investigação. Os dados pessoais dos visitantes serão conservados durante o período de duração
da visita, bem como os dos prestadores de serviços durante a vigência do seu contrato. O período
de retenção após estes prazos de validade será de um ano (também pode ser de 2 anos em caso
de inquéritos de segurança e de análises de risco). Os registos de acesso são conservados
durante 4 meses.

 Quanto aos dados pessoais relacionados com os controlos de acesso, eles podem ser
conservados entre 1 e 3 anos, dependendo da probabilidade de seguimento.

 Quanto aos dados pessoais (imagens) relacionados com o sistema de CCTV, queira consultar a
política de CCTV.

 Quanto aos dados pessoais relativos a um incidente de segurança: dez anos, juntamente com o
relatório de investigação.

(g) Os titulares dos dados têm os seguintes direitos: direito de solicitar o acesso aos seus dados pessoais
ao responsável pelo tratamento. Tem o direito de obter do responsável pelo tratamento a retificação dos
dados pessoais inexatos que lhe digam respeito. Os titulares dos dados podem contactar o responsável
pela proteção de dados do Parlamento Europeu através do correio eletrónico
dataprotection@europarl.europa.eu. Os titulares dos dados têm o direito de apresentar uma reclamação
à Autoridade Europeia para a Proteção de Dados através do correio eletrónico edps@edps.europa.eu.

(h) A DG SAFE pode restringir a aplicação dos direitos previstos no ponto (g), se tal puder prejudicar a
conclusão com êxito de investigações de incidentes e inquéritos de segurança e investigações auxiliares
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.

Note-se que certas atividades de tratamento específicas podem ser objeto de uma declaração de
privacidade separada e adaptada. Pode obter mais informações em
SAFE.dataprotection@europarl.europa.eu e consultar o Registo de Proteção de Dados do PE em
https://www.europarl.europa.eu/data-protect/index.do
Referências do registo/Operação/Título do processo:
 435- Accréditation- Titres et autorisations d'accès au Parlement européen
 327- Contrôles d’accès
 120- CCTV

Para exercer os seus direitos ou obter mais informações, pode dirigir-se diretamente a:
Direção-Geral da Segurança e da Proteção
Coordenador da proteção de dados (CPD)
Parlamento Europeu – Rue Wiertz 60; B-1047- Bruxelas- Bélgica
Correio eletrónico: SAFE.dataprotection@europarl.europa.eu
Página na Internet: http://www.europarl.europa.eu/at-your-service/pt/stay-informed/security-and-access

Serviço de Proteção de Dados do Parlamento Europeu
Parlamento Europeu – ADENAUER 14T012 – L-2929 – Luxemburgo
Correio eletrónico: data-protection@ep.europa.eu- https://www.europarl.europa.eu/data-protect/index.do
Telefone: +352 4300 23595

Autoridade Europeia para a Proteção de Dados
Rue Wiertz, 60; B-1047 Bruxelas
Correio eletrónico: edps@edps.europa.eu- Website: http://www.edps.europa.eu/EDPSWEB
Telefone: +32 2 28 31900
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