Introdução:
Quando apresenta sugestões através do portal «Dê a sua opinião: Simplificar!», os dados
pessoais constantes da sua sugestão ficam sujeitos às regras em vigor em matéria de proteção
de dados e de privacidade.
Ao tornar-se membro da Plataforma «Prontos para o Futuro», os seus dados pessoais ficam
sujeitos às regras em vigor em matéria de proteção de dados e de privacidade.
A Comissão Europeia compromete-se a proteger os seus dados pessoais e a respeitar a sua
privacidade. A Comissão procede à recolha e ao tratamento de dados pessoais, em
conformidade com o disposto no Regulamento (UE) 2018/1725 do Parlamento Europeu e do
Conselho, de 23 de outubro de 2018, relativo à proteção das pessoas singulares no que diz
respeito ao tratamento de dados pessoais pelas instituições e pelos órgãos e organismos da
União e à livre circulação desses dados, e que revoga o Regulamento (CE) n.º 45/2001 e a
Decisão n.º 1247/2002/CE.
A presente declaração de confidencialidade explica por que motivos tratamos os seus dados
pessoais, como os recolhemos, processamos e protegemos e de que forma utilizamos as
informações obtidas, e enumera os direitos que lhe assistem relativamente aos mesmos. Indica
igualmente os dados de contacto do responsável pelo tratamento dos dados ao qual se pode
dirigir para exercer os seus direitos, do responsável pela proteção de dados e da Autoridade
Europeia para a Proteção de Dados.
A presente declaração de confidencialidade diz respeito à operação de tratamento de dados
pessoais no portal «Dê a sua opinião: Simplificar!» e à publicação de informações na
plataforma «Prontos para o Futuro» sobre os seus membros (DPR-EC-00154), realizada pela
unidade SG/A2 «Avaliação e análise de impacto» da Comissão Europeia (a seguir designada
«responsável pelo tratamento dos dados»), tal como descrito abaixo.

Contexto:
Apresentação de sugestões à Comissão Europeia
No âmbito do programa da Comissão Europeia «Legislar melhor», pode contribuir para
melhorar o processo legislativo da UE apresentando sugestões para simplificar e melhorar as
iniciativas em curso da Comissão. Pode apresentar sugestões através do portal «Dê a sua
opinião: Simplificar!». Os seus dados pessoais não são partilhados com terceiros, exceto se tal
for exigido por lei.

Dê a sua opinião: Simplificar!
O portal «Dê a sua opinião: Simplificar!», permite aos cidadãos, às empresas e às
organizações apresentar sugestões para tornar a legislação da UE mais eficaz e mais eficiente.
A Comissão Europeia examina todas as sugestões que lhe são apresentadas, que podem
depois ser utilizadas, especialmente no âmbito do trabalho da plataforma «Prontos para o

Futuro», para identificar ações que possam contribuir para simplificar a legislação no quadro
do programa da Comissão para a adequação e a eficácia da regulamentação (REFIT).

Plataforma «Prontos para o Futuro»
A Comissão Europeia criou a plataforma «Prontos para o Futuro» em 11 de maio de 2020, no
âmbito do programa para a adequação e a eficácia da regulamentação.
A plataforma é constituída por dois grupos:



Um grupo de reflexão dos Estados-Membros, composto por representantes das
autoridades nacionais, regionais e locais, e do Comité das Regiões;
Um grupo de reflexão das partes interessadas, composto por representantes do Comité
Económico e Social Europeu e de partes interessadas que representam vários
interesses (empresas, em especial pequenas e médias empresas, parceiros sociais e
organizações da sociedade civil).

A plataforma ajuda a Comissão Europeia a encontrar formas de simplificar e reduzir a carga
regulamentar da legislação da UE, nomeadamente através da digitalização.
Para o efeito, os membros da plataforma «Prontos para o Futuro» recolhem dados e elementos
factuais e solicitam o contributo das partes interessadas e dos cidadãos sob forma de sugestões
formuladas através do portal «Dê a sua opinião: Simplificar!».
A Comissão Europeia publica informações na plataforma «Prontos para o Futuro», incluindo
dados pessoais dos seus membros (nomes, currículos sucintos, fotografias e listas de presença
em reuniões) para divulgar o trabalho, a composição e as realizações da plataforma.
Os seus dados pessoais não serão utilizados para a tomada automatizada de decisões, nem
para a definição de perfis.

Tratamento dos dados pessoais
No que respeita ao portal «Dê a sua opinião: Simplificar!», e à Plataforma «Prontos para o
Futuro», a Unidade SG/A2 «Avaliação e análise de impacto» da Comissão Europeia
(responsável pelo tratamento dos dados) recolhe e trata dados pessoais:





Na medida do necessário para responder às sugestões apresentadas; toda a
correspondência trocada é salvaguardada e registada no sistema de gestão documental
da Comissão (Ares);
Para publicar as sugestões, o país do respondente e, se for caso disso, o nome do
respondente, a categoria a que pertence, o nome e o tipo da sua organização e o seu
número de identificação no Registo de Transparência no portal «Dê a sua opinião:
Simplificar!» para efeitos de transparência.
Para dar a conhecer o trabalho, a composição e as realizações da plataforma.

O tratamento de dados pessoais assenta nos seguintes fundamentos jurídicos:







O tratamento dos dados pessoais em questão é necessário para o exercício de funções
de interesse público (artigo 5.º, n.º 1, alínea a), do Regulamento (UE) 2018/1725 do
Parlamento Europeu e do Conselho, de 23 de outubro de 2018, relativo à proteção das
pessoas singulares no que diz respeito ao tratamento de dados pessoais pelas
instituições e pelos órgãos e organismos da União e à livre circulação desses dados, e
que revoga o Regulamento (CE) n.º 45/2001 E;
A base jurídica das operações de tratamento relacionadas com o portal «Dê a sua
opinião: Simplificar!», e com a plataforma «Prontos para o Futuro» é constituída pelo
artigo 11.º do Tratado da União Europeia e pela Decisão C(2020) 2977 da Comissão
de 11 de maio de 2020, bem como pelos pontos 19 e 48 do Acordo Interinstitucional
entre o Parlamento Europeu, o Conselho da União Europeia e a Comissão Europeia
sobre legislar melhor.
O tratamento dos dados pessoais também é necessário para cumprimento de uma
obrigação legal à qual o responsável pelo tratamento de dados está sujeito,
nomeadamente a decisão da Comissão acima referida.
Além disso, as operações de tratamento específicas requerem o consentimento
explícito do titular dos dados, designadamente no que se refere:
o À publicação de dados pessoais dos autores das sugestões apresentadas no
portal «Dê a sua opinião: Simplificar!» (ou seja, o nome da pessoa, a categoria
do respondente, o nome e dimensão da organização e o número de
identificação no Registo de Transparência);
o Ao tratamento de dados pessoais que tenham sido fornecidos espontaneamente
no quadro de uma sugestão (campo de texto livre);
o À publicação do nome, de um currículo sucinto e da fotografia de cada um dos
membros da plataforma, em conformidade com o disposto no artigo 5.º, n.º 1,
alínea d) do Regulamento (UE) 2018/1725.

Não deve incluir dados pessoais de terceiros na sugestão que envia através do portal «Dê a
sua opinião»: Simplificar!».

Categorias dos dados pessoais tratados
No que respeita ao portal «Dê a sua opinião: Simplificar!», além da sua sugestão, recolhemos
os seguintes dados:




O seu nome próprio e apelido, a língua em que apresenta a sugestão e o seu endereço
de correio eletrónico, para o podermos contactar na sequência da sua sugestão;
O seu país de origem, para compreendermos melhor o contexto em que se inscreve a
sua sugestão e entendermos se está associada à execução ou aplicação coerciva a
nível nacional;
A categoria de respondente a que pertence, bem como, quando aplicável, o nome e
dimensão da organização e o número de identificação no Registo de Transparência,
por razões de transparência e para fins estatísticos.

Para a evitar a utilização indevida do portal, o envio sugestões sob anonimato não é aceite.
Tendo em conta os motivos acima explicados, todos os campos são de preenchimento
obrigatório, exceto o número de identificação no Registo de Transparência.

Além disso, no formulário em linha, deve indicar se deseja que o seu nome, a sua categoria de
respondente, o nome e a dimensão da sua organização e o número de identificação no Registo
de Transparência sejam publicados. A sua sugestão e o seu país de origem serão publicados
por motivos de transparência, mesmo que indique a sua preferência pelo anonimato. Os seus
dados de contacto (endereço de correio eletrónico) nunca são publicados.
Para apresentar uma sugestão no portal «Dê a sua opinião: Simplificar!», os utilizadores são
convidados a registar-se através do EU Login (Serviço de gestão de identidade e acesso da
Comissão Europeia), que recolherá e armazenará os seus dados pessoais. Para mais
informações, consulte a declaração de confidencialidade específica do EU Login e a operação
de tratamento de dados do Serviço de gestão de identidade e acesso (IAMS) (número de
referência no registo público do responsável pela proteção de dados: DPR-EC-031871).
No que diz respeito à Plataforma «Prontos para o Futuro», alguns elementos podem ser
divulgados ao público:



O nome, um currículo sucinto e a fotografia de cada membro;
A ata da reunião da plataforma: nome do membro, país (no caso do grupo de reflexão
dos Estados-Membros), instituição representada (no caso dos representantes do
Comité das Regiões e do Comité Económico e Social Europeu) e lista de presenças na
reunião2.

Os dados pessoais tratados podem ser reutilizados para fins processuais perante os tribunais
da UE, os tribunais nacionais, o Provedor de Justiça Europeu ou o Tribunal de Contas
Europeu.

Segurança dos seus dados pessoais, acesso e publicação das
informações
Todos os dados pessoais tratados no âmbito do portal «Dê a sua opinião: Simplificar!» e da
plataforma «Prontos para o Futuro» são armazenados nos servidores da Comissão Europeia,
em conformidade com as disposições e decisões desta instituição em matéria de segurança
estabelecidas pela Direção da Segurança para este tipo de servidores e de serviços. O acesso
às informações é facultado a membros do pessoal da Comissão Europeia autorizados de
acordo com o princípio da «necessidade de tomar conhecimento». O pessoal que presta apoio
informático à base de dados na qual são salvaguardadas todas as sugestões tem acesso a todas
as informações, na medida do necessário para o desempenho das suas funções. As sugestões
de natureza mais geral, não abrangidas pelo mandato da plataforma, podem ser enviadas a
membros do pessoal da Comissão que não pertençam ao secretariado da plataforma, para
poderem responder ou tomar nota (para mais informações, consultar o registo das operações
de tratamento, referência DPR-EC-01386 - Tratamento de perguntas e da correspondência dos
cidadãos com base no n.º 4 do Código de Boa Conduta Administrativa). Esses membros do
pessoal estão sujeitos a obrigações estatutárias e, se for caso disso, a regras de
confidencialidade suplementares.
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https://ec.europa.eu/dpo-register/detail/DPR-EC-03187.
No que respeita ao tratamento de dados pessoais para a organização e a gestão das reuniões da plataforma,
os membros da plataforma receberão uma declaração de privacidade distinta antes da reunião.
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As informações podem ser transmitidas por correio eletrónico ao pessoal da UE
encarregado de responder à sua pergunta;
As sugestões apresentadas no portal «Dê a sua opinião: Simplificar!» podem ser
transmitidas à Plataforma «Prontos para o Futuro» para fins de acompanhamento;

Os seus dados pessoais não são partilhados com terceiros, exceto se tal for exigido por lei.
No que respeita ao portal «Dê a sua opinião: Simplificar!», a sua sugestão e o seu país de
origem serão publicados no portal «Dê a sua opinião: Simplificar!» tal como recebidos. A
publicação do seu nome, da categoria de respondente, do nome e dimensão da sua
organização e o número de identificação no Registo de Transparência depende da escolha que
tiver feito, conforme explicado acima.
No que respeita aos membros da plataforma, compete-lhes decidir da publicação de um
currículo sucinto e de uma fotografia, conforme explicado acima.

Verificação, alteração e apagamento de informações
Enquanto «titular dos dados», assistem-lhe direitos específicos nos termos do Regulamento
(UE) 2018/1725, nomeadamente o direito de acesso aos seus dados pessoais e o direito de
retificação dos mesmos caso estejam incorretos ou incompletos. Em certas condições, tem o
direito de apagar os seus dados pessoais, de limitar o tratamento dos mesmos ou de se opor ao
seu tratamento, assim como o direito à portabilidade dos dados.
Tem o direito de se opor ao tratamento dos seus dados pessoais, licitamente efetuado nos
termos do artigo 5.º, n.º 1, alínea a), por motivos relacionados com a sua situação específica.
No que se refere às operações de tratamento de dados que requerem o seu consentimento (ver
secção «Tratamento dos dados pessoais» acima), pode retirar o seu consentimento a qualquer
momento, notificando o responsável pelo tratamento dos dados. A retirada do consentimento
não afeta a licitude do tratamento de dados efetuado anteriormente.
Pode exercer os seus direitos contactando o responsável pelo tratamento dos dados, a unidade
SG/A2 «Avaliação e análise de impacto» da Comissão Europeia, através do seguinte endereço
eletrónico: SG-F4F@ec.europa.eu
Tem, a qualquer momento, o direito de apresentar queixa relativa ao tratamento dos seus
dados pessoais junto de uma das seguintes entidades:
 O responsável pela proteção de dados da Comissão: DATA-PROTECTIONOFFICER@ec.europa.eu,
 A Autoridade Europeia para a Proteção de Dados (AEPD): edps@edps.europa.eu.
Os pedidos de acesso a dados pessoais serão tratados no prazo de um mês. Qualquer outro
pedido acima referido será tratado no prazo de 15 dias úteis. Este prazo pode ser prorrogado
por dois meses, se necessário, em função da complexidade e do número de pedidos.

Conservação dos dados pessoais

Os dados pessoais das pessoas que apresentam sugestões através do portal «Dê a sua opinião:
Simplificar!» serão conservados até 31 de outubro de 2030. Após esta data, serão apagados.
Os dados pessoais recolhidos através do formulário do portal «Dê a sua opinião: Simplificar!
são utilizados principalmente para apoiar o trabalho da plataforma «Prontos para o futuro».
No entanto, as sugestões que sejam pertinentes em matéria de simplificação e redução da
carga regulamentar que a plataforma não trate, independentemente do motivo, serão
examinadas pela Comissão. Tal fará parte dos esforços mais vastos que a Comissão
desenvolve para simplificar e reduzir a carga regulamentar da UE no âmbito do programa
para a adequação e a eficácia da regulamentação (REFIT). As sugestões serão igualmente
publicadas em linha para fins estatísticos. Além disso, toda a correspondência trocada entre as
pessoas que formulam sugestões (incluindo os seus dados pessoais) e a Comissão é registada
no sistema de gestão documental da Comissão Ares (referência DPR-EC-00536 - Gestão e
conservação, a curto e médio prazo, dos documentos da Comissão) O período de conservação
aplicado neste caso é de 5 anos após o termo do mandato da plataforma, ou seja em 31 de
outubro de 2025. Este período está em conformidade com a lista comum de conservação de
dossiês da Comissão Europeia (SEC (2019) 900).
A lista comum de conservação de dossiês da Comissão é um documento regulamentar, sob a
forma de calendário, que estabelece os períodos de conservação, inclusive de conservação a
longo prazo, dos diferentes tipos de dossiês da Comissão. Esta lista foi notificada à
Autoridade Europeia para a Proteção de Dados.
Para fins de historial, os dados pessoais dos membros da plataforma serão mantidos no sítio
web por um período de cinco anos após o termo do mandato da plataforma, sendo depois
suprimidos.

Mais informações
O responsável pela proteção de dados da Comissão publica um registo de todas as operações
de tratamento de dados pessoais efetuadas pela Comissão que tenham sido documentadas e
que lhe tenham sido notificadas.
Esta operação específica de tratamento de dados pessoais foi inscrita no registo público do
responsável pela proteção de dados da Comissão com a referência: DPR-EC-00154 – portal
«Dê a sua opinião: Simplificar!» e publicação de informações na Plataforma «Prontos para o
Futuro».
Além da presente declaração de confidencialidade, é igualmente aplicável esta advertência
jurídica.

