DECLARAÇÃO DE PRIVACIDADE ESPECÍFICA

CONSULTAS PÚBLICAS/INQUÉRITOS/ESTUDOS DE CASOS/ENTREVISTAS

NO ÂMBITO DO ESTUDO DE APOIO À AVALIAÇÃO REFIT DA LEGISLAÇÃO DA UE EM
MATÉRIA DE PRODUTOS FITOFARMACÊUTICOS E RESÍDUOS DE PESTICIDAS
[REGULAMENTO (CE) N.º 1107/2009 E REGULAMENTO (CE) N.º 396/2005]

1.

OBJETIVO
O objetivo das consultas realizadas no âmbito do estudo de apoio à avaliação REFIT da
legislação da UE em matéria de produtos fitofarmacêuticos e resíduos de pesticidas
[Regulamento (CE) n.º 1107/2009 e Regulamento (CE) n.º 396/2005] consiste em obter os
pontos de vista das partes interessadas e dos cidadãos da UE, assim como contribuir para
responder às perguntas de avaliação do estudo, sob a responsabilidade do chefe da Unidade E4
«Pesticidas e biocidas», Direção-Geral da Saúde e da Segurança dos Alimentos, Comissão
Europeia.
Uma vez que esta atividade envolve o tratamento de dados pessoais, está sujeita às regras de
proteção de dados estabelecidas pelo Regulamento (CE) n.º 45/20011.

2.

QUE DADOS PESSOAIS RECOLHEMOS E ATRAVÉS DE QUE MEIOS TÉCNICOS O FAZEMOS?
2.1.

Dados de identificação
Os dados pessoais recolhidos e posteriormente tratados são os estritamente necessários
para a gestão dos contributos, a saber: nome próprio e apelido, nome da organização,
setor, endereço eletrónico, grupo etário, país, bem como as opiniões dos inquiridos sobre
os temas em causa.
O tratamento dos dados pessoais ligados à gestão da presente consulta é indispensável
para que a Comissão exerça as competências que lhe são conferidas pelos Tratados,
nomeadamente nos artigos 5.º e 13.º do TUE e nos artigos 244.º a 250.º do TFUE.
A licitude do tratamento tem por base o artigo 5.º, alíneas a) e d), do Regulamento (CE)
n.º 45/2001.
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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.

Commission européenne/Europese Commissie, 1049 Bruxelles/Brussel, BELGIQUE/BELGIË - Tel. +32 22991111

2.2.

Informações técnicas
O Contratante (Ecorys) fará uso da ferramenta de inquérito da UE (EU Survey) para a
consulta pública aberta e para o inquérito às pequenas e médias empresas (PME), bem
como da plataforma Checkmarket para os inquéritos às partes interessadas e às
autoridades competentes dos Estados-Membros. A plataforma Checkmarket é uma
ferramenta de inquérito em linha que permite a criação e a distribuição de inquéritos
em linha, assim como a recolha de dados em linha. As partes interessadas são
convidadas a responder ao inquérito através de uma hiperligação em linha disponível
para o efeito. Os dados recolhidos através do inquérito poderão ser transferidos para
uma base de dados, permitindo a análise dos dados. Os dados recolhidos através da
ferramenta de inquérito Checkmarket são armazenados no interior da UE, existindo
uma infraestrutura com múltiplos centros de dados, evitando assim qualquer risco de
perda de dados.

3.

QUEM TEM ACESSO ÀS SUAS INFORMAÇÕES E A QUEM PODEM SER DIVULGADAS?
 No caso dos inquéritos às autoridades competentes dos EM, às partes interessadas e às
PME, os dados pessoais NÃO serão publicados num sítio Web acessível ao público.
Assim, apenas um grupo restrito de utilizadores pode aceder aos dados pessoais e às
informações recolhidas no contexto deste estudo, sendo necessário, para tal, dispor de um
nome de utilizador (user ID) e de uma palavra-chave, sem prejuízo de uma eventual
transmissão a organismos que exercem funções de controlo ou inspeção, em conformidade
com a legislação comunitária. Esses utilizadores são, em regra, membros da unidade que
organiza a consulta dentro da DG e o respetivo contratante, enquanto responsável pelo
tratamento dos dados. Nenhum dado pessoal será transmitido a terceiros que não sejam os
próprios destinatários nem fora do âmbito do quadro jurídico acima referido. A Comissão
Europeia não divulga a terceiros quaisquer dados pessoais para fins de marketing direto.
 No caso das entrevistas, dos grupos de reflexão e dos estudos de casos, os dados
pessoais, como nomes e endereços de correio eletrónico, não serão publicados nem no sítio
Web nem no estudo. No entanto, haverá uma referência à organização que os participantes
individuais representam, que poderá ser publicada. Se os entrevistados ou os participantes
nos grupos de reflexão não concordarem com a referência à sua organização, o seu
contributo não será tido em consideração.
 No caso da Consulta pública aberta, os contributos recebidos serão publicados na Internet
ou numa publicação impressa (para os estudos), juntamente com a identidade dos respetivos
autores, salvo se estes se opuserem à publicação dos dados pessoais, invocando razões
imperiosas e legítimas relacionadas com a sua situação específica. Neste caso, o contributo
poderá ser publicado sem divulgar os dados pessoais do participante, nomeadamente o
nome próprio e o apelido. As objeções à publicação de dados pessoais devem ser
comunicadas ao serviço responsável pela consulta (ver rubrica «Informações de contacto»,
mais abaixo).

4.

DE QUE FORMA ASSEGURAMOS A PROTEÇÃO E SALVAGUARDA DOS DADOS PESSOAIS?
Os dados pessoais recolhidos e todas as informações relacionadas com a consulta acima
mencionada são armazenados num computador do contratante externo, que deve garantir a
segurança e a confidencialidade das informações recolhidas. Os contributos recebidos são
igualmente registados numa base de dados segura e protegida, no Centro de Dados da
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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 a utilização de
um nome de utilizador e uma palavra-passe.
5.

COMO VERIFICAR, ALTERAR OU APAGAR AS INFORMAÇÕES QUE LHE DIZEM RESPEITO?
Se desejar verificar, alterar, corrigir ou apagar os seus dados pessoais armazenados, opor-se ao
seu tratamento ou retirar o seu consentimento a qualquer momento, deve contactar-nos
utilizando para o efeito as informações de contacto abaixo indicadas, especificando claramente
o objeto do pedido.

6.

DURANTE QUANTO TEMPO GUARDAMOS OS SEUS DADOS?
 Os seus dados pessoais permanecerão na base de dados da Comissão até que os resultados
da consulta sejam completamente analisados e já não tenham mais utilidade. Os dados
pessoais serão apagados, o mais tardar, um ano após a última ação relativa à
avaliação/estudo que deu origem à realização da consulta.
 Os dados pessoais e todas as informações recolhidos relativamente à avaliação/estudo serão
apagados pelo contratante, o mais tardar, seis meses após o termo do contrato.

7.

INFORMAÇÕES DE CONTACTO
Se desejar verificar, alterar, corrigir ou apagar os seus dados pessoais armazenados ou tiver
perguntas sobre qualquer informação tratada no âmbito da consulta ou sobre os seus próprios
direitos, deve contactar a equipa de apoio da entidade responsável pelo tratamento dos dados,
por uma das seguintes vias:
Direção-Geral da Saúde e da Segurança dos Alimentos
Direção E - Segurança da Alimentação Humana e Animal, Inovação
Unidade E4: Pesticidas e biocidas
SANTE-PESTICIDES-EVALUATION@ec.europa.eu

8.

RECURSO
Quaisquer questões relativas ao tratamento dos seus dados pessoais também podem ser
dirigidas ao Responsável pela Proteção de Dados da Comissão Europeia.
Em caso de litígio, as queixas podem ser dirigidas à Autoridade Europeia para a Proteção de
Dados.
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