Declaração específica de privacidade
Consulta sobre a adoção da Carteira Profissional Europeia (CPE) para
enfermeiros, médicos, farmacêuticos, fisioterapeutas, engenheiros, guias de
montanha e agentes imobiliários
1.

OBJETIVO

A presente consulta tem como objetivo recolher as opiniões das partes e pessoas
interessadas por esta temática, tendo em vista a sua eventual publicação na Internet, sob a
responsabilidade do Chefe de Unidade Martin FROHN, da Direção-Geral Mercado
Interno e Serviços, na qualidade de responsável pelo controlo do tratamento dos dados.
Uma vez que este serviço em linha procede à recolha e ao tratamento de dados pessoais,
é aplicável o Regulamento (CE) n.º 45/2001 do Parlamento Europeu e do Conselho, de
18 de dezembro de 2000, 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.
2.

QUE

DADOS PESSOAIS RECOLHEMOS E ATRAVÉS DE QUE MEIOS TÉCNICOS O
FAZEMOS?

Dados de identificação
Os dados pessoais coligidos e tratados são os necessários para participar na consulta,
nomeadamente nome próprio e apelido, profissão, endereços postal e eletrónico, números
de telefone e de fax, etc., dos inquiridos, a par das suas opiniões sobre o tema em causa.
Em determinados casos, também podem ser convidados a responder à consulta
funcionários da própria Comissão, selecionados através da constituição de uma amostra
adequada nos sistemas Sysper2 ou ComRef. Obtêm-se assim listas de nomes que o
responsável pelo tratamento dos dados utiliza para enviar convites de participação na
consulta.
O tratamento dos dados pessoais ligados à organização e gestão da presente consulta é
indispensável para que a Comissão exerça as competências que lhe são conferidas pelos
Tratados, nomeadamente pelos artigos 5.º e 13.º do TUE e 244.º a 250.º do TFUE, e em
conformidade com os artigos 1.º e 11.º do TUE.
Informações técnicas
O sistema utiliza testemunhos de conexão (cookies) de sessão para garantir a
comunicação entre o inquirido e o servidor. Por conseguinte, o navegador do inquirido
deve estar configurado para os aceitar. Todavia, o sistema não recolhe dados pessoais ou
confidenciais de qualquer tipo, nem qualquer endereço IP do computador do inquirido.
Os cookies desaparecem logo que a sessão termina.
3.

QUEM

PODE ACEDER AOS DADOS PESSOAIS E A QUEM PODEM ELES SER
DIVULGADOS?

As respostas recebidas, juntamente com a identidade dos respetivos autores, serão
publicadas na Internet, salvo se o inquirido se opuser à publicação dos dados pessoais,
com base em que tal publicação prejudicaria os seus legítimos interesses. Nesse caso, a

resposta pode ser publicada sob anonimato. Se esta última opção for também recusada, a
resposta não será publicada e, em princípio, a opinião expressa não será tida em conta.
As eventuais objeções à publicação de dados pessoais devem ser comunicadas ao serviço
responsável pela consulta (cf. meios de contacto).
4.

DE QUE FORMA PROTEGEMOS E SALVAGUARDAMOS OS DADOS PESSOAIS?

As respostas, juntamente com a indicação da língua utilizada para a sua redação, são
registadas numa base de dados segura e protegida, no Centro de Dados da Comissão
Europeia, cujo funcionamento se rege pelas decisões da Comissão em matéria de
segurança, bem como pelas disposições estabelecidas pela Direção de Segurança
relativamente a este tipo de servidores e serviços. A base de dados não é acessível a
partir do exterior da Comissão. No interior da Comissão, é possível aceder à base de
dados mediante um nome de utilizador e uma senha.
O acesso à aplicação processa-se através de uma ligação não encriptada, utilizando o
protocolo http normal.
5.

COMO VERIFICAR, ALTERAR OU APAGAR DADOS PESSOAIS?

Se o inquirido desejar verificar, modificar, corrigir ou apagar os seus dados pessoais
armazenados pelo responsável pelo controlo do tratamento dos dados, poderá contactá-lo
através dos meios de contacto, especificando claramente o objeto do pedido.
6.

DURANTE QUANTO TEMPO SÃO CONSERVADOS OS DADOS PESSOAIS?

Os dados pessoais dos inquiridos constarão de uma lista acessível internamente ao
pessoal da Comissão para que os inquiridos possam voltar a ser contactados no futuro, no
contexto das atividades da Comissão. Caso um inquirido discorde desta possibilidade,
deve contactar o responsável pelo tratamento dos dados através dos meios de contacto,
especificando claramente o objeto do pedido.
7.

CONTACTOS

Se o inquirido desejar verificar, modificar, corrigir ou apagar os seus dados pessoais
armazenados pelo responsável pelo controlo do tratamento dos dados ou tiver perguntas
sobre a consulta, sobre qualquer informação tratada no âmbito da consulta ou sobre os
seus próprios direitos, deve contactar a equipa de apoio, que trabalha sob a alçada do
responsável pelo controlo do tratamento dos dados, por uma das seguintes vias:
Unidade E4 (Livre Circulação dos Profissionais), Direção-Geral Mercado Interno e
Serviços
Tel.: +322-2993757
Fax: +322-2959331
MARKT-E4-EPC@ec.europe.eu
8.

RECURSOS

Em caso de litígio, as queixas podem ser dirigidas à Autoridade Europeia para a Proteção
de Dados.
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