Declaração de Privacidade e Proteção de Dados
Data da última atualização: 23 de novembro 2020

Os dados pessoais recolhidos neste portal online de acreditação (Novento) no âmbito
da Presidência Portuguesa do Conselho da União Europeia (PPUE2021), são processados
em conformidade com o Regulamento Geral de Proteção de Dados (RGPD) e demais
legislação aplicável em matéria de proteção de dados pessoais.
Nos termos dos artigos 5.º e 13.º do RGPD, a seguinte declaração descreve como
processamos os dados pessoais que recebemos quando utiliza o nosso portal, assim
como os seus direitos e forma de exercício dos mesmos.

1. Informação Geral
1.1. Responsável pelo Tratamento
Nos termos da alínea 7 do artigo 4.º e do artigo 24.º do RGPD, a responsabilidade pelo
processamento de dados pessoais incumbe a:

Estrutura de Missão para a Presidência Portuguesa do Conselho da União Europeia
em 2021/Ministério dos Negócios Estrangeiros
CCB – Centro Cultural de Belém,
Praça do Império,
1449-003, Lisboa,
Portugal
geral@emolcp.pt
1.2. Encarregado da Proteção de Dados
Nos termos dos artigos 37.º n.º 1, alínea a) do RGPD, o Responsável pelo Tratamento
designou como Encarregado da Proteção de Dados, disponível através dos seguintes
contactos:
[João Santos]
[joaopedro.santos@mne.pt]
1.3. Dados pessoais

Por “dados pessoais” entende-se qualquer informação relativa a uma pessoa singular
identificada ou identificável. Uma pessoa singular identificável é aquela que pode ser
identificada, direta ou indiretamente, em especial por referência a um identificador,
como por exemplo um nome, um número de identificação, dados de localização,
identificadores por via eletrónica ou a um ou mais elementos específicos da identidade
física, fisiológica, genética, mental, económica, cultural ou social dessa pessoa singular
(artigo 4.º nº1 do RGPD).
1.4. Eventos
Os utilizadores que pretendam participar nos eventos organizados no âmbito e durante
a vigência da Presidência Portuguesa do Conselho da União Europeia terão que aceder
ao portal da plataforma de acreditação https://delegation.ppue2021.pt, que é gerido
pela Estrutura de Missão para a Presidência Portuguesa do Conselho da União Europeia
(EMOLCP). O acesso a este portal será realizado para efeitos de pedido de acreditação
para acesso a todos ou a um determinado evento. Para realizar o pedido de acreditação
para acesso a eventos, o utilizador deverá fornecer os seus dados pessoais. Nos termos
do artigo 13.º n.º 2, alínea a) do RGPD, os dados dos participantes serão armazenados
até ao final da Presidência Portuguesa do Conselho da União Europeia, em 30 de junho
de 2021, e no limite até ao final do ano de 2021, serão subsequentemente eliminados.

1.5. Área reservada
O presente portal disponibiliza acesso a uma área reservada destinada apenas a
utilizadores credenciados, através de login com nome de utilizador e palavra-passe. Os
dados pessoais dos utilizadores credenciados são recolhidos por formulário na
plataforma
de
acreditação
(Novento),
gerida
pela
EMOLCP.
1.6. Base legal para o processamento
Os seus dados pessoais serão tratados de acordo com as seguintes disposições do RGPD:






Artigo 6.º, n.º 1, alínea a), nas situações em que o titular dos dados pessoais
tenha dado o seu consentimento;
Artigo 6.º, n.º 1, alínea b), se o tratamento for necessário para o cumprimento de
um contrato ou para um procedimento prévio à celebração de um contrato;
Artigo 6.º, n.º 1, alínea c), se o tratamento for necessário ao cumprimento de uma
obrigação legal a que a Estrutura de Missão para a Presidência Portuguesa do
Conselho da União Europeia em 2021 esteja adstrita;
Artigo 6.º, n.º 1 alínea d), se o tratamento for necessário para proteger os
interesses vitais da pessoa em questão ou de outra pessoa singular.

2. Dados processados quando visita este portal
2.1. Recolha de Dados

Cada vez que um utilizador acede a este portal, os dados sobre essa atividade são
temporariamente armazenados durante 30 dias e processados num ficheiro de registo
(log) de forma a assegurar que o portal é controlado e monitorado por motivos de
segurança e desempenho.
A ferramenta de rastreio utilizada para analisar a utilização deste portal está configurada
para garantir que não sejam recolhidos dados pessoais, assim como não são usados
scripts de rastreio para estatísticas (número de cliques, idioma do browser, downloads).
Os endereços IP dos utilizadores são também anónimos, de modo a que não seja
possível rastrear a atividade de pessoas singulares.
O software Novento está alojado em servidores no espaço da EU e tem implementados
mecanismos de segurança ativos para garantir que todos os servidores estão bem
configurados e protegidos contra acesso indevido, tais como medidas de perímetro,
firewalls e firewalls de aplicativos da Web. A Novento usa uma pontuação de segurança
de proteção para analisar a conformidade das configurações e usa uma autenticação de
2 fatores para usuários administradores, de forma a garantir que apenas os usuários
autorizados possam aceder ao portal.

2.2. Cookies de Sessão
O portal da Novento usa cookies de sessão temporários (máximo por 24h) como um
mecanismo para garantir que o portal está a funcionar corretamente para todos os
usuários finais e de forma a facilitar a sua navegação. O que significa que não há
atribuição de cookie específica orientada a um usuário específico, mas sim um
mecanismo técnico geral para garantir que o portal funciona corretamente.

3. Dados pessoais tratados quando se regista na plataforma
Quando se regista na plataforma de acreditação online da PPUE2021 é-lhe requerido
que, querendo por livre vontade, aceite uma declaração de consentimento para
fornecimento e tratamento dos seus dados pessoais. Os dados que nos forem fornecidos
serão tratados com a finalidade de realizar verificações de segurança para acesso aos
eventos da PPUE2021, para efeitos de acreditação, para a organização de eventos e
logística, para efeitos de comunicação direta e indireta consigo através do envio de
emails ou contacto telefónico.
O tratamento e armazenamento destes dados ocorrerá, nos termos do RGPD, até ao
final da Presidência Portuguesa do Conselho da União Europeia, até 30 de junho de
2021, e no limite, até ao final de 2021 serão definitivamente eliminados.

4. Os seus direitos
4.1. Na sua relação connosco e enquanto titular de dados pessoais, o RGPD garantelhe os seguintes direitos:






Direito de acesso, artigo 15.º;
Direito de retificação, artigo 16.º;
Direito ao apagamento («direito a ser esquecido»), artigo 17.º;
Direito à limitação do tratamento, artigo 18.º;
Direito de portabilidade dos dados, artigo 20.º

Nos casos em que o tratamento de dados é baseado no consentimento, o titular tem o
direito de retirar, a qualquer momento, o seu consentimento. Tal retirada de
consentimento não afeta a licitude de qualquer utilização baseada na prestação de
consentimento em data anterior à sua retirada (artigo 7.º n.º 3 do RGPD).

4.2. Reclamações
Caso considere que o tratamento de dados pessoais efetuado consubstancia violação
do RGPD, tem o direito a apresentar reclamação junto de uma autoridade de controlo
(artigo 77.º do RGPD).
A autoridade de controlo de Portugal é:
Comissão Nacional de Proteção de Dados
Morada: Av. D. Carlos I, 134 - 1.º 1200-651 Lisboa – PORTUGAL
Telefone: (+351) 213928400
Fax: (+351) 213976832
E-mail: geral@cnpd.pt

