
 

 

Atualizações por correio eletrónico 

Política de privacidade 

1. Introdução 

A proteção das pessoas singulares no que diz respeito ao tratamento de dados pessoais pelas 
instituições da União Europeia baseia-se no Regulamento (UE) n.º 2018/1725 do Parlamento 
Europeu e do Conselho, de 23 de outubro de 2018[1]. Esse regulamento segue os mesmos 
princípios e regras estabelecidos no Regulamento Geral sobre a Proteção de Dados[2]. 

As informações que se seguem são-lhe fornecidas com base nos artigos 15.º e 16.º do 
Regulamento (UE) 2018/1725. 

[1] 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 (JO L 295 de 
21.11.2018, p. 39). 

[2] Regulamento (UE) 2016/679 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 27 de abril de 2016, 

relativo à proteção das pessoas singulares no que diz respeito ao tratamento de dados pessoais 

e à livre circulação desses dados. 

2. Por que tratamos os seus dados? 

Tratamos os seus dados pessoais para lhe enviar notificações automáticas por e-mail quando são 

adicionadas novas informações a determinadas áreas dos nossos sítios Web. O objetivo é 

mantê-lo informado sobre assuntos do seu interesse sem ter de voltar ao sítio Web para ver se 

estão disponíveis novas informações. 

Por razões técnicas, somos obrigados a migrar para um novo sistema de assinatura por e-mail. 

Tem a opção de mudar ou não para o novo sistema. Caso o pretenda fazer, o processo de 

migração tem duas etapas:  

1) É-lhe enviado um e-mail a convidá-lo a aderir ao novo sistema. 

2) As instruções sobre como criar uma conta encontram-se na página inicial do novo sistema. 

Esta etapa é necessária caso pretenda continuar a receber e-mails do Parlamento Europeu. É 

necessário um e-mail válido para criar a conta. Além disso, durante o processo de registo, 

solicitamos informações adicionais, que se destinam unicamente a fins estatísticos. A prestação 

dessas informações é facultativa e optar por não as fornecer não afeta as características, 

funcionalidades e serviços oferecidos pelo sistema. Além disso, os dados são anonimizados (os 



 

 

dados são armazenados de forma a que, por exemplo, o sistema possa saber que existem 2 

contas do país X, mas não consiga identificar quem são os utilizadores). 

Assim que se tiver registado no novo sistema, tratamos os seus dados pessoais para lhe enviar, 

por e-mail, informações pertinentes (com base nas suas escolhas) relacionadas com as atividades 

do Parlamento Europeu (PE). 

O tratamento dos seus dados é realizado em conformidade com o artigo 5.º, n.º 1, alínea d), do 

Regulamento (UE) 2018/1725 - consentimento do titular dos dados. 

3. Quem é responsável pelo tratamento dos seus dados? (Responsável pelo tratamento)  

O Parlamento Europeu é o responsável pelo tratamento. Os seus dados são tratados sob a 

responsabilidade da Unidade da Gestão do Sítio Web da Direção-Geral da Comunicação, 

representada pelo chefe de unidade. 

Pode contactar o responsável pelo tratamento através do e-mail 

webmaster@europarl.europa.eu. 

4. Que dados pessoais são tratados? 

Quando criar a sua conta no sistema, são solicitadas as seguintes informações:  

 E-mail: é a única informação obrigatória que tem de indicar, uma vez que o sistema 

precisa de um e-mail para onde enviar os boletins informativos. Também serve como 

identificador único do utilizador no sistema de boletins informativos; 

 País de origem (facultativo - apenas para fins estatísticos); 

 Faixa etária (facultativo - apenas para fins estatísticos); 

 Setor de atividade (facultativo - apenas para fins estatísticos); 

 Como ouviu falar de nós (facultativo - apenas para fins estatísticos). 

De notar que as informações facultativas se destinam apenas a fins estatísticos e que se recusar 

a fornecê-las tal não irá afetar, de modo algum, os serviços prestados através deste sistema. 

5. Com quem são partilhados os seus dados? 

O acesso aos seus dados será concedido a um número limitado de funcionários do Parlamento 

Europeu e apenas aos que trabalham nas unidades/direções diretamente envolvidas na operação 

do sistema (o responsável pelo tratamento). 

Os funcionários do PE só podem intervir a seu pedido para apagar completamente os seus dados 

do sistema ou para atualizar os seus dados (por exemplo, caso retire o consentimento ou para 

atualizar o e-mail).  
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Os seus dados não serão transferidos para fora da União Europeia e não serão partilhados com 

países terceiros ou organizações internacionais. 

O Parlamento Europeu é único utilizador dos dados recolhidos. 

6. Durante quanto tempo são os seus dados guardados? 

Os seus dados serão guardados enquanto tiver uma conta. Pode apagar a sua conta a qualquer 

momento. Os dados são mantidos durante mais 48 horas a contar do momento em que apagar 

a sua conta, para lhe permitir reativar a conta se assim o desejar. Após essas 48 horas, a sua conta 

e todos os seus dados serão permanentemente apagados do sistema. 

7. Como são guardados os dados? 

O Parlamento Europeu está empenhado em proteger a segurança dos seus dados pessoais. É 

utilizada uma grande variedade de tecnologias e procedimentos de segurança para proteger os 

seus dados pessoais contra o acesso, a utilização ou a divulgação não autorizados. Os seus dados 

pessoais são armazenados em servidores seguros com acesso limitado, localizados em 

instalações vigiadas do centro de dados do PE no Luxemburgo - Europa. 

Os dados são armazenados automaticamente (encriptados) na base de dados do sistema assim 

que criar a conta. Sempre que um tema for atualizado, o sistema verificará se subscreveu esse 

tema e, se o fez, enviará o boletim informativo para o e-mail que indicou quando criou a conta. 

Pode receber e-mails adicionais, mas apenas em relação ao sistema (por exemplo, uma 

notificação a indicar que a conta foi criada ou que o sistema não estará disponível por motivos 

de manutenção durante um determinado período de tempo). 

Não é utilizado nenhum processo automatizado nem definição de perfis para tomar qualquer 

decisão que o possa afetar ou aos seus direitos. 

8. Como pode aceder aos seus dados, verificar se estão corretos e, se necessário, corrigi-los 

ou apagá-los? 

De acordo com o Regulamento (UE) 2018/1725, enquanto titular dos dados, tem os seguintes 

direitos: 

 o direito de aceder aos seus dados pessoais; 

 o direito de corrigir os seus dados pessoais; 

 se aplicável, o direito de apagar os seus dados pessoais; 

 se aplicável, o direito de limitar o tratamento; 

 se aplicável, o direito de se opor ao tratamento; 



 

 

 o direito de retirar o consentimento a qualquer momento, sem afetar a licitude do 
tratamento baseado no consentimento antes da sua retirada. 

Pode aceder, atualizar ou apagar os seus dados no sistema através da interface do utilizador. 

Também pode escolher os temas sobre os quais pretende receber informações. 

Pode contactar a equipa de apoio através do seguinte e-mail ou endereço, para solicitar o 

exercício dos direitos supracitados: webmaster@europarl.europa.eu  

Parlamento Europeu 

Directorate General for Communication 

Directorate for Campaigns 

Rue Wiertz 60 

B-1047 Brussels 

9. Quem pode contactar caso tenha uma pergunta ou queira apresentar uma queixa? 

Pode contactar a equipa de apoio do projeto a qualquer momento através do seguinte e-mail: 

webmaster@europarl.europa.eu. A equipa de apoio pode ajudá-lo a atualizar ou a apagar os 

dados ou prestar informações adicionais sobre o tratamento dos seus dados. 

Caso tenha alguma dúvida e/ou queira apresentar uma queixa sobre o tratamento dos seus 

dados pessoais, pode contactar o encarregado da proteção de dados do Parlamento Europeu 

através do seguinte e-mail: Data-Protection@europarl.europa.eu. O encarregado da proteção de 

dados do Parlamento Europeu garante que as disposições do Regulamento (UE) 2018/1725 são 

aplicadas na instituição. 

Data Protection Officer  

European Parliament  

2, rue Alcide De Gasperi  

L-1615 - Luxembourg  

Tem o direito de apresentar, a qualquer momento, uma queixa sobre o tratamento dos seus 

dados pessoais junto da Autoridade Europeia para a Proteção de Dados (edps@edps.europa.eu). 

A Autoridade Europeia para a Proteção de Dados (AEPD) atua como uma entidade supervisora 

independente. A AEPD assegura que todas as instituições e organismos da UE respeitam o direito 

das pessoas à privacidade quando procedem ao tratamento de dados pessoais. 
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