Declaração de confidencialidade específica
Consulta pública sobre a utilização dos sítios Web da Comissão (a seguir designada
«a consulta»)
1.

OBJETIVO

O objetivo da presente consulta é recolher informações sobre a utilização dos sítios Web
da Comissão. A consulta é realizada sob a responsabilidade do Chefe da Unidade
COMM A/5 «Sítio Europa», da Direção-Geral da Comunicação, que atua como
responsável pelo controlo do tratamento dos dados. Os resultados da consulta serão
utilizados para melhorar a qualidade dos sítios Web da Comissão Europeia.
A participação na consulta é voluntária.
Uma vez que esta consulta implica a recolha e o tratamento de dados pessoais, é
aplicável a Diretiva 2009/136/CE, relativa aos direitos dos utilizadores em matéria de
redes e serviços de comunicações eletrónicas, e o Regulamento (CE) n.º 45/2001, relativo
à proteção das pessoas singulares no que diz respeito ao tratamento de dados pessoais.
O tratamento dos dados pessoais associados 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 os artigos 244.º a 250.º do
TFUE, e em conformidade com os artigos 1.º e 11.º do TUE.
2.

QUE DADOS PESSOAIS RECOLHEMOS E ATRAVÉS DE QUE MEIOS TÉCNICOS?

A presente consulta é realizada utilizando uma ferramenta de terceiros (SurveyMonkey).
Os utilizadores serão encaminhados para o sítio Web de SurveyMonkey para
responderem às perguntas da consulta. Note-se que este sítio aplica a sua própria política
de confidencialidade. A participação na consulta é voluntária.
A consulta foi configurada de modo a não efetuar um seguimento automático dos
endereços IP ou de correio eletrónico.
No final da consulta, os participantes têm a possibilidade de indicar o seu endereço
eletrónico a fim de serem contactados para estudos posteriores sobre os sítios Web da
Comissão. Os endereços eletrónicos, que são comunicados voluntariamente, não serão
em caso algum partilhados com terceiros.
O sítio de SurveyMonkey utiliza testemunhos de conexão ou cookies (informe-se sobre
os tipos de cookies utilizados por esse sítio Web).
Os cookies utilizados pelo sítio Europa para informar os utilizadores sobre a consulta
(através de uma janela instantânea) não contêm informações pessoais e são válidos
apenas durante três semanas.
3.

QUEM TEM ACESSO AOS DADOS PESSOAIS E A QUEM PODEM SER DIVULGADOS?

O acesso a todos os dados pessoais e às informações coligidas no âmbito da consulta só é
concedido a um grupo restrito de utilizadores através de um nome de utilizador e de uma
senha pessoal, sem prejuízo da sua eventual transmissão a organismos responsáveis por
funções de fiscalização ou inspeção, em conformidade com a legislação da UE. Esses
utilizadores pertencem à unidade da Comissão responsável pela realização da consulta
(«Sítio Europa» - COMM.A.5).

Nenhum dado pessoal será transmitido a terceiros que não sejam os destinatários ou que
não estejam contemplados no quadro jurídico referido.
A Comissão Europeia não divulga a terceiros quaisquer dados pessoais para fins de
marketing direto.
4.

DE

QUE FORMA É ASSEGURADA A PROTEÇÃO E SALVAGUARDA DOS DADOS
PESSOAIS?

Os dados pessoais coligidos, bem como todas as informações relacionadas com a
consulta acima mencionada, são conservados num computador do subcontratante externo
acima indicado, responsável pelo tratamento dos dados, que deve garantir a proteção dos
dados e a confidencialidade exigidas pelo Regulamento (CE) nº 45/2001.
5.

COMO VERIFICAR, ALTERAR OU APAGAR OS DADOS PESSOAIS?

Se desejar verificar, modificar, corrigir ou apagar os seus dados pessoais armazenados
pelo responsável pelo controlo do tratamento dos dados, é necessário contactá-lo através
das informações de contacto abaixo indicadas, especificando claramente o objeto do
pedido.
6.

DURANTE QUANTO TEMPO SÃO CONSERVADOS OS SEUS DADOS PESSOAIS?

No final da consulta, terá a possibilidade de indicar o seu endereço eletrónico tendo em
vista a realização de estudos posteriores.
Estes dados pessoais constarão de uma lista acessível internamente ao pessoal da
Comissão para que possa voltar a ser contactado no futuro, no contexto de estudos sobre
os sítios Web da Comissão. Estes dados serão conservados durante um ano após o fim da
consulta.
7.

CONTACTOS E RECURSOS

Se tiver perguntas a fazer sobre a consulta, sobre qualquer informação tratada no
contexto da consulta ou sobre os seus próprios direitos, não hesite em contactar a equipa
de apoio que trabalha sob a alçada do responsável pelo controlo do tratamento dos dados:
Unidade Europa, DG Comunicação, Comissão Europeia
Endereço eletrónico - EC webrationalisation
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