
 

DECLARAÇÃO ESPECÍFICA DE PRIVACIDADE 

Consulta pública no quadro do «balanço de qualidade» da legislação da UE relativa 

à preservação da natureza (Diretiva Aves e Diretiva Habitats) 

adiante denominada «consulta» 

1. OBJETIVO 

Esta consulta procura obter os pontos de vista do grande público e de grupos específicos 

interessados no tema da consulta. As respostas podem ser publicadas na Internet, sob a 

responsabilidade do Chefe da Unidade ENV.B3, Direção-Geral do Ambiente (DG ENV), 

responsável pelo controlo do tratamento dos dados.  

 

Uma vez que esta consulta em linha procede à recolha e ao tratamento de dados pessoais, 

é-lhe 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 FICAM REGISTADOS E ATRAVÉS DE QUE MEIOS TÉCNICOS? 

Dados de identificação 

Os dados pessoais recolhidos e tratados são os necessários para participar na consulta, 

nomeadamente nome próprio e apelido, profissão, etc. dos inquiridos, para além dos seus 

pontos de vista sobre os temas em causa. 

As operações de tratamento dos dados pessoais associadas à consulta são necessárias 

para a gestão e o funcionamento da Comissão, conforme previsto nos Tratados, 

nomeadamente nos artigos 5.º, 7.º e 211.º a 219.º do Tratado CE. 

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 uma vez terminada a sessão. 

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

DIVULGADOS? 

As respostas recebidas, juntamente com a identidade do inquirido, serão publicadas na 

Internet, a não ser que este se oponha à publicação dos dados pessoais pelo facto de esta 

última poder prejudicar os seus interesses legítimos. Neste caso, as respostas podem ser 

publicadas sob anonimato. Caso contrário, a resposta não será publicada e, em princípio, 

a opinião expressa não será tida em conta. Quaisquer objeções sobre a publicação de 

dados pessoais devem ser comunicadas ao serviço responsável pela consulta (ver 

contactos abaixo).    
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4. DE QUE FORMA É ASSEGURADA A PROTEÇÃO E SALVAGUARDA DOS DADOS 

COMUNICADOS? 

As respostas, juntamente com a indicação da língua escolhida 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 faz-se através 

de uma ligação não codificada, utilizando o protocolo http normal.  

5. COMO VERIFICAR, ALTERAR OU APAGAR OS DADOS PESSOAIS? 

Se desejar verificar, alterar, corrigir ou apagar os seus dados pessoais armazenados pelo 

responsável pelo controlo do tratamento dos dados, não hesite em fazê-lo, utilizando para 

o efeito os contactos abaixo indicados.  

6. DURANTE QUANTO TEMPO SÃO CONSERVADOS OS DADOS PESSOAIS? 

Os dados pessoais permanecerão na base de dados até à análise completa dos resultados 

da consulta, sendo suprimidos 3 anos após a última ação relativa à consulta. Constarão de 

uma lista acessível internamente ao pessoal da Comissão para efeitos de um eventual 

contacto futuro no contexto das atividades da Comissão. Se o inquirido não concordar, 

deve enviar um pedido explícito ao responsável pelo tratamento dos dados (ver contactos 

abaixo). 

7. CONTACTOS 

Se desejar verificar, alterar, corrigir ou apagar os seus dados pessoais armazenados 

pelo responsável pelo controlo do tratamento dos dados, ou se tiver perguntas a fazer 

sobre a consulta ou sobre as informações tratadas no contexto da consulta ou ainda 

sobre os seus próprios direitos, contacte:  

correio eletrónico: ENV-NATURE-FITNESS-CHECK@ec.europa.eu 

Endereço de contacto: Comissão Europeia – DG Ambiente 

Chefe da Unidade ENV.B3 

1049 Bruxelas/Bélgica 

8. RECURSOS  

As queixas podem ser dirigidas à Autoridade Europeia para a Proteção de Dados.  

mailto:ENV-NATURE-FITNESS-CHECK@ec.europa.eu
http://edps.europa.eu/EDPSWEB/
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