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PROTEÇÃO DOS SEUS DADOS PESSOAIS 
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proteção dos seus dados pessoais. 

Operação de tratamento: Sistema de Informação do Mercado Interno 

Responsável pelo tratamento dos dados: Comissão Europeia, Direção-Geral do Mercado 
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1. Introdução 

A Comissão Europeia (a seguir designada «a Comissão») compromete-se a proteger os seus 

dados pessoais e a respeitar a sua privacidade. A Comissão recolhe e trata dados pessoais ao 

abrigo 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, órgãos e outros organismos da União e à livre circulação 

desses dados, e que revoga o Regulamento (CE) n.º 45/2001. 

A presente declaração de confidencialidade explica por que motivo tratamos os seus dados 

pessoais, como os recolhemos, processamos e protegemos e de que forma utilizamos as 

informações obtidas, e enumera os seus direitos relativamente aos mesmos. Indica igualmente 

os dados de contacto do responsável pelo tratamento de dados a quem se pode dirigir para 

exercer os seus direitos, do responsável pela proteção de dados e da Autoridade Europeia para 

a Proteção de Dados. 

As informações relativas à operação de tratamento de dados do «Sistema de Informação do 

Mercado Interno», desenvolvida pelo responsável pelo tratamento dos dados, são apresentadas 

a seguir. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.295.01.0039.01.ENG&toc=OJ:L:2018:295:TOC
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2. Porquê e como tratamos os seus dados pessoais? 

O «Sistema de Informação do Mercado Interno» (IMI) tem por objetivo melhorar o 

funcionamento do mercado interno e facilitar a cooperação administrativa e a assistência 

mútua entre os Estados-Membros. Para tal, disponibiliza uma ferramenta que garante a 

segurança do intercâmbio de informações (incluindo determinados dados pessoais) entre as 

administrações nacionais dos países membros do EEE e, nos casos previstos nos atos aplicáveis 

da União, da Comissão, dos organismos, serviços e agências da União. O IMI funciona com base 

no Regulamento (UE) n.º 1024/2012 («Regulamento IMI») e pode ser utilizado para a 

cooperação administrativa nos domínios enumerados no anexo do Regulamento IMI e para 

projetos-piloto (artigo 4.º do Regulamento IMI). O intercâmbio de informações é efetuado de 

forma estruturada, segundo procedimentos e trâmites preestabelecidos e, na maioria dos 

casos, com base em perguntas e respostas previamente traduzidas.  

Esta declaração de confidencialidade diz respeito à parte do IMI que é da competência da 

Comissão Europeia ( a responsável pelo tratamento de dados), como, por exemplo:  

a) Garantir a segurança, a disponibilidade, a manutenção e o desenvolvimento do 

software e da infraestrutura informática do IMI; 

b) A recolha de dados pessoais e o registo dos utilizadores da Comissão, dos órgãos, 

serviços e agências da União e dos coordenadores nacionais do IMI, bem como o 

armazenamento e a eliminação dos dados pessoais de todos os utilizadores do IMI;  

c) O armazenamento, o bloqueio, a eliminação e (nalguns casos específicos e a pedido das 

autoridades competentes) a extração de dados pessoais de pessoas que são objeto de 

um intercâmbio de informações, mas não a recolha ou a visualização desses dados 

pessoais.  

Deste modo, a presente declaração de privacidade não é aplicável às atividades de tratamento 

de dados realizadas pelos Estados-Membros no âmbito do artigo 7.º, n.º 3, do Regulamento IMI. 

A Comissão trata e protege os dados pessoais constantes do IMI conforme previsto nos 

capítulos II a V do Regulamento IMI. 

Finalidade da operação de tratamento: 

I. A Comissão tem necessidade de aceder aos dados de contacto dos utilizadores do IMI 

para poder cooperar de forma eficaz com os Estados-Membros na gestão do sistema. 

Esses dados de contacto podem ser tratados pela Comissão para fins compatíveis com o 

Regulamento IMI, nomeadamente para efeitos de supervisão da utilização do sistema 

pelos coordenadores do IMI e pela Comissão, de comunicação e iniciativas de formação 

e de sensibilização, bem como para efeitos de recolha de informações sobre a 

cooperação administrativa ou a assistência mútua no mercado interno.  

II. Em relação ao armazenamento temporário dos dados pessoais de pessoas que são 

objeto de um intercâmbio de informações entre autoridades nacionais, o tratamento 

de dados no IMI tem por objetivo facilitar a cooperação administrativa entre as 

autoridades competentes dos Estados-Membros no âmbito da execução dos atos 

jurídicos enumerados no anexo do Regulamento IMI ou objeto de um projeto-piloto nos 

termos do artigo 4.º do Regulamento IMI, com base na legislação da UE relativa ao 

mercado interno. 

https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:316:0001:0011:PT:PDF
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Os dados não serão utilizados para uma tomada automatizada de decisões, nomeadamente 

para a definição de perfis, nem para marketing direto. 

3. Qual a base legal para o tratamento dos seus dados pessoais? 

Procedemos ao tratamento dos seus dados pessoais para cumprir uma obrigação legal a que o 

responsável pelo tratamento dos dados está sujeito (artigo 5.º, n.º 1, alínea b), do Regulamento 

(UE) 2018/1725), em conformidade com os artigos 3.º, 4.º e 8.º e com o anexo do Regulamento 

(UE) n.º 1024/2012 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 25 de outubro de 2012, relativo à 

cooperação administrativa através do Sistema de Informação do Mercado Interno e que revoga 

a Decisão 2008/49/CE da Comissão (o «Regulamento IMI»). 

4. Que dados pessoais são recolhidos e posteriormente tratados? 

Para realizar este tratamento de dados, a Comissão trata as seguintes categorias de dados 

pessoais: 

 dados de contacto dos utilizadores do IMI: nome, número de telefone profissional, 

números de fax, nome da organização e endereços de correio eletrónico. Obtemos os 

dados de contacto através do titular dos dados ou da sua organização. 

 Dados pessoais das pessoas que são objeto de um intercâmbio de informações: os tipos 

de dados são determinados pela legislação da UE relativa ao mercado interno. A 

Comissão não tem necessidade de aceder a esses dados, armazenados nos servidores 

da Comissão, a não ser que tal seja exigido por uma disposição de um dos atos da União 

cuja lista consta do anexo ou se forem objeto de um projeto-piloto nos termos do 

artigo 4.º do Regulamento IMI. 

 

5. Durante quanto tempo são conservados os seus dados pessoais? 

Os seus dados pessoais só são conservados durante o tempo necessário para cumprir os 

objetivos acima referidos.  

I. Os dados pessoais dos utilizadores do IMI (membros do pessoal das entidades competentes) 

serão conservados enquanto estes continuarem a ser utilizadores do sistema. Se uma pessoa 

singular deixar de utilizar o IMI, os dados que lhe dizem respeito serão bloqueados (ou seja, 

deixarão de ser tecnicamente acessíveis através da interface normal do IMI) durante um 

período de três anos. Esses dados só podem ser objeto de tratamento para efeitos de prova da 

existência de um intercâmbio de informações e serão eliminados no termo do referido período.  

II. Os dados pessoais das pessoas que são objeto de um intercâmbio de informações são 

conservados de acordo com as regras estabelecidas no ato da União pertinente. Para os casos 

em que o ato da União não especifica os períodos de conservação dos dados, os dados pessoais 

são bloqueados seis meses após o encerramento formal do procedimento de cooperação 

administrativa. Os utilizadores do IMI não conseguem aceder aos dados bloqueados e estes são 

automaticamente apagados três anos após o encerramento formal do procedimento 

administrativo. Para fins estatísticos, serão conservados no IMI dados anónimos relativos ao 

procedimento em causa. 

6. De que forma é assegurada a proteção e a salvaguarda dos seus dados pessoais? 
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Todos os dados pessoais em formato eletrónico (mensagens de correio eletrónico, documentos, 

bases de dados, lotes de dados carregados, etc.) são armazenados nos servidores da Comissão 

Europeia.  

A Comissão assegura que o IMI cumpre os requisitos aplicáveis a todos os sistemas informáticos 

da Comissão previstos na Decisão da Comissão (UE/Euratom) 2017/46, de 10 de janeiro de 

2017, relativa à segurança dos sistemas de comunicação e de informação na Comissão Europeia.  

No intuito de proteger os dados pessoais, a Comissão tomou várias medidas técnicas e 

organizativas. As medidas técnicas incluem ações adequadas para garantir a segurança em linha 

e proteger do risco de perda, alteração ou acesso não autorizado aos dados, tendo em conta os 

riscos inerentes ao tratamento e à natureza dos dados pessoais tratados. As medidas 

organizativas incluem permitir o acesso aos dados pessoais exclusivamente às pessoas 

autorizadas e com uma necessidade legítima de conhecer os dados para efeitos dessa operação 

de tratamento. 

Além disso, cada utilizador do sistema deve pôr em prática medidas organizativas de segurança 

aplicáveis ao tratamento dos dados pessoais em conformidade com a legislação nacional. 

Devem ser aplicadas, em especial, medidas de segurança adequadas aos dados extraídos do IMI 

para posterior tratamento fora do sistema (por exemplo, para impressão ou arquivo fora do 

sistema). 

7. Quem pode aceder aos seus dados pessoais e a quem podem ser divulgados? 

O acesso aos seus dados pessoais, enquanto utilizador do IMI, é facultado ao pessoal da 

Comissão responsável pela execução do tratamento de dados e a pessoal autorizado dos 

Estados-Membros de acordo com o princípio da «necessidade de tomar conhecimento». O 

pessoal em causa está sujeito a obrigações estatutárias e, se necessário, a acordos de 

confidencialidade suplementares. 

A Comissão fornece e gere o software e a infraestrutura informática do IMI, e assegura a 

segurança do sistema. Além disso, gere a rede de coordenadores nacionais do IMI e participa na 

formação e na assistência técnica aos utilizadores. A Comissão só tem acesso aos dados 

pessoais estritamente necessários para desempenhar as funções que lhe são conferidas pelo 

Regulamento IMI.  

Os membros da equipa IMI da Comissão têm acesso aos dados pessoais dos utilizadores do 

sistema, dentro dos limites estabelecidos pelo artigo 15.º do Regulamento IMI.  

Em princípio, o pessoal da Comissão não tem acesso aos dados pessoais de pessoas que sejam 

objeto de intercâmbio de informações (os «titulares dos dados sujeito a intercâmbio de 

informações»), a menos que a Comissão desempenhe alguma função nesse intercâmbio de 

dados ao abrigo de um ato jurídico aplicado através do IMI. No entanto, por razões de ordem 

técnica, membros da equipa IMI da Comissão poderão ter necessidade de tratar os dados 

pessoais das pessoas em causa a fim de:  

 recuperar, a pedido de uma entidade competente, dados pessoais que tenham sido 

bloqueados e em relação aos quais o titular dos dados tenha exercido o seu direito 

de acesso, de retificação ou de eliminação;  

 eliminar dados pessoais do IMI antes do termo do prazo de conservação previsto, 

com base numa apreciação caso a caso e a pedido expresso de uma autoridade 

competente que tenha participado no procedimento de cooperação administrativa, 

desde que o titular dos dados tenha dado o seu consentimento explícito.   

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017D0046&qid=1562933522792&from=PT
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Os dados pessoais constantes do IMI não serão transmitidos a terceiros, exceto na medida e 

para os efeitos previstos por lei. 

8. Quais são os seus direitos e de que forma os pode exercer? 

Enquanto utilizador do IMI ou «titular dos dados» de um intercâmbio de informações, beneficia 

de direitos específicos ao abrigo dos artigos 14.º a 25.º do Regulamento (UE) 2018/1725, 

nomeadamente o direito de aceder, retificar ou apagar os seus dados pessoais e o direito de 

restringir o respetivo tratamento. Se for caso disso, tem também o direito de se opor ao 

tratamento dos seus dados pessoais, assim como o direito de portabilidade dos mesmos. 

I. Enquanto utilizador do IMI, pode exercer os seus direitos contactando a Comissão ou, 

em caso de diferendo, o responsável pela proteção de dados. Se necessário, pode 

igualmente dirigir-se à Autoridade Europeia para a Proteção de Dados (ver informações 

de contacto no ponto 9). 

Todos 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. 

II. Caso pense que é o titular dos dados de um intercâmbio de informações do IMI e deseje 

ter acesso aos seus dados pessoais, eliminá-los ou retificá-los, pode dirigir-se à 

administração ou ao organismo profissional com que esteve em contacto ou a qualquer 

outro utilizador do IMI envolvido no procedimento de cooperação administrativa que 

lhe diz respeito. 

Se considerar que a resposta recebida não é satisfatória, pode contactar outro utilizador 

do sistema que tenha participado no procedimento ou apresentar uma queixa à 

autoridade nacional responsável pela proteção de dados. Pode consultar a lista das 

autoridades responsáveis pela proteção de dados no seguinte endereço:  

http://ec.europa.eu/justice/data-protection/bodies/authorities/index_en.htm 

Tenha em conta que as legislações nacionais ou da UE preveem, por vezes, exceções ao direito 

de acesso, de retificação ou de eliminação dos dados pessoais.  

Se pretender exercer os seus direitos no contexto de várias operações de tratamento 

específicas, deve descrever essas operações no seu pedido (ou seja, a(s) respetiva(s) 

referência(s) de registo, conforme especificado no ponto 10). 

9. Informações de contacto 

Responsável pelo tratamento de dados 

Se pretender exercer os seus direitos ao abrigo do Regulamento (UE) 2018/1725, ou quiser 

apresentar observações, questões ou dúvidas ou, ainda, se quiser apresentar uma queixa 

relativa à recolha e utilização dos seus dados pessoais, pode contactar o responsável pelo 

tratamento dos dados: 

Comissão Europeia, Direção-Geral do Mercado Interno, da Indústria, do Empreendedorismo e 

das PME, Unidade E.4 da DG GROW – Promoção da Conformidade –  endereço de correio 

eletrónico: GROW-IMI@ec.europa.eu.  

Responsável pela proteção de dados (RPD) da Comissão 

http://ec.europa.eu/justice/data-protection/bodies/authorities/index_en.htm
mailto:GROW-IMI@ec.europa.eu
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Em caso de desacordo com o responsável pelo tratamento de dados, pode contactar o 

responsável pela proteção de dados (DATA-PROTECTION-OFFICER@ec.europa.eu) no que 

respeita a questões relacionadas com o tratamento dos seus dados pessoais ao abrigo do 

Regulamento (UE) 2018/1725. 

Autoridade Europeia para a Proteção de Dados (AEPD) 

Tem o direito de recorrer (isto é, pode apresentar uma queixa) à Autoridade Europeia para a 

Proteção de Dados (edps@edps.europa.eu ou https://edps.europa.eu/data-protection/our-

role-supervisor/complaints_en) caso considere que os direitos que lhe assistem ao abrigo do 

Regulamento (UE) 2018/1725 foram infringidos em resultado do tratamento dos seus dados 

pessoais pelo responsável pelo tratamento de dados. 

10. Onde obter mais informações? 

O responsável pela proteção de dados da Comissão publica o registo de todas as operações de 

tratamento de dados pessoais efetuadas pela Comissão que foram documentadas e lhe foram 

notificadas. Pode aceder a esse registo através da seguinte ligação: http://ec.europa.eu/dpo-

register. 

Esta operação de tratamento específica foi incluída no registo público do responsável pela 

proteção de dados com a seguinte referência documental: DPR-EC-00373. 

 

mailto:DATA-PROTECTION-OFFICER@ec.europa.eu
mailto:edps@edps.europa.eu
https://edps.europa.eu/data-protection/our-role-supervisor/complaints_en
https://edps.europa.eu/data-protection/our-role-supervisor/complaints_en
http://ec.europa.eu/dpo-register
http://ec.europa.eu/dpo-register

