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1. OBJETIVO 

A presente consulta tem como objetivo recolher as opiniões das partes e pessoas 
interessadas pelo tema da consulta e a sua publicação na Internet1. 

Durante a consulta, são recolhidos e tratados dados pessoais, sendo, por conseguinte, 
aplicável o Regulamento (CE) n.º 45/2001 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? 

Os dados fornecidos durante a participação 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. 

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

As operações de recolha e tratamento são realizadas sob a égide do Chefe de Unidade da 
DG Concorrência mencionado na página de consulta, que tem a função de responsável 
pelo tratamento dos dados. 

As respostas, juntamente com a identidade dos seus autores, serão publicadas na Internet, 
a não ser que estes se oponham à publicação dos dados pessoais. Neste caso, queira 
enviar uma versão não confidencial da sua resposta para o sítio Web.  

 

Quaisquer objeções relativas à publicação de dados pessoais devem ser comunicadas à 
equipa responsável pela consulta.    

                                                 
1 A lista das consultas encerradas e das respostas recebidas está disponível no seguinte endereço: 

http://ec.europa.eu/competition/consultations/closed.html  

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2001:008:0001:0022:pt:PDF
http://ec.europa.eu/competition/consultations/closed.html
http://ec.europa.eu/competition/consultations/closed.html
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4. DE QUE FORMA É ASSEGURADA A PROTEÇÃO E SALVAGUARDA DOS DADOS 
PESSOAIS? 

As suas respostas e os dados pessoais serão registados numa base de dados segura e 
protegida, no Centro de Dados da Comissão Europeia, de acordo com as disposições da 
Comissão em matéria 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, 
o acesso à base de dados só é permitido aos detentores de um nome de utilizador e uma 
senha pessoal. 

5. DURANTE QUANTO TEMPO SÃO CONSERVADOS OS DADOS PESSOAIS? 

Os seus dados pessoais serão conservados na base de dados pelo período fixado na Lista 
Comum de Conservação dos dossiês da Comissão. Podem ser utilizados pelo pessoal da 
Direção-Geral para que possa voltar a ser contactado no futuro, no contexto das 
atividades da Comissão. Se não estiver de acordo com este procedimento, queira 
contactar o responsável pelo tratamento dos dados especificando o objeto do seu pedido.   

6. COMO VERIFICAR, ALTERAR OU APAGAR OS SEUS DADOS PESSOAIS? 

Se desejar verificar os seus dados pessoais armazenados pelo responsável pelo tratamento 
de dados, modificá-los, corrigi-los ou apagá-los, ou se tiver questões a colocar sobre a 
consulta, sobre qualquer informação tratada no contexto da consulta ou sobre os seus 
próprios direitos, não hesite em contactar a equipa que trabalha sob a alçada do 
responsável pelo tratamento de dados, cujas coordenadas estão indicadas na página de 
consulta: 

7. MEIOS DE RECURSO  

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