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COMISSÃO EUROPEIA 
 

 

PROTEÇÃO DOS SEUS DADOS PESSOAIS 

A presente declaração de confidencialidade contém informações sobre o tratamento e a 

proteção dos seus dados pessoais. 

Operação de tratamento: Contas pessoais e processamento dos pedidos da carteira profissional 

europeia (CPE) 

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

Interno, da Indústria, do Empreendedorismo e das PME, Unidade E.4 – Promoção da 

Conformidade (doravante «Unidade E.4 da DG GROW» ou «Responsável pelo tratamento de 

dados») 

Referência do registo: DPR-EC-00373 
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1. Introdução 

A Comissão Europeia (a seguir designada por «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 e pelos órgãos e 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, protegemos e utilizamos, 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 «Contas pessoais e processamento 

dos pedidos da carteira profissional europeia (CPE)» efetuadas pelo responsável pelo 

tratamento dos dados são apresentadas de seguida. 

https://ec.europa.eu/dpo-register/detail/DPR-EC-00373
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. Por que motivo e de que forma tratamos os seus dados pessoais? 

A CPE é um procedimento eletrónico para o cumprimento das formalidades administrativas 
relativas ao reconhecimento das suas qualificações profissionais pelo país da UE/EEE em que 
pretende trabalhar numa base permanente (o país de acolhimento) ou para cumprir as 
condições de trabalho nesse país de forma temporária ou ocasional, nos termos da Diretiva 
2005/36/CE relativa ao reconhecimento das qualificações profissionais. 

O responsável pelo tratamento dos dados trata os seus dados pessoais a fim de lhe permitir 

requerer uma carteira profissional europeia através da ferramenta em linha da CPE. Para 

solicitar uma CPE, é necessário primeiro criar uma conta EULogin (Serviço de Autenticação da 

Comissão Europeia). A sua conta EULogin garante um acesso seguro a uma conta CPE onde 

pode indicar os seus dados pessoais e de contacto e gerir os pedidos relativos à CPE. A 

declaração de privacidade do EULogin está disponível na seguinte ligação: 

https://www.cc.cec/cas/privacyStatement.html.  

Ao apresentar um pedido de CPE, o pedido, juntamente com os seus dados pessoais, será 

transferido para tratamento pelas autoridades competentes do Sistema de Informação do 

Mercado Interno (IMI). O pedido é primeiro transferido para a autoridade competente no seu 

país de origem. Depois de a autoridade do país de origem verificar o pedido, este é transferido 

para a autoridade competente do país de acolhimento. Se, com base nos elementos do pedido, 

uma autoridade competente do país de origem considerar que o seu pedido deve, de facto, ser 

tratado por outra entidade do país de origem no âmbito do IMI, o pedido será reenviado nessa 

conformidade. 

O tratamento dos seus dados pessoais no sistema do IMI é governado pelo Regulamento IMI e 

pelo registo conexo DPR-EC-00373. 

Os seus dados pessoais não serão utilizados para processos automatizados de tomada de 

decisões, incluindo a definição de perfis. 

Os seus dados pessoais são armazenados em servidores da Comissão Europeia. 

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

A base legal para o tratamento de dados no contexto da CPE está aqui estabelecida:  

 Artigo 4.º-B, n.º 1, e artigo 4.º-E da Diretiva 2005/36/CE relativa ao reconhecimento das 

qualificações profissionais1;  

 Artigo 3.º do Regulamento de Execução (UE) 2015/983 da Comissão relativo ao 

processo de emissão da carteira profissional europeia e à aplicação do mecanismo de 

alerta nos termos da Diretiva 2005/36/CE;2 

 Ponto 2 do anexo do Regulamento (UE) n.º 1024/2012 («Regulamento IMI»). 

Além disso, ao apresentar um pedido de CPE, está a dar o seu consentimento explícito, através 

da ferramenta em linha, para o tratamento dos seus dados pessoais no IMI. 

As operações de tratamento dos dados pessoais no contexto da CPE são portanto necessárias e 

lícitas nos termos do artigo 5.º, n.º 1, alíneas b) e d), do Regulamento (CE) 2018/1725. 

4. Que dados pessoais são recolhidos e posteriormente tratados? 

                                                 
1 JO L 255 de 30.9.2005, p. 22. 

2 JO L 159 de 25.6.2015, p. 27. 

https://www.cc.cec/cas/about.html
https://www.cc.cec/cas/privacyStatement.html
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:02012R1024-20190216&qid=1588942509046&from=EN
https://ec.europa.eu/dpo-register/detail/DPR-EC-00373
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A fim de poder efetuar o tratamento de dados, o responsável pelo tratamento dos dados trata 

as seguintes categorias de dados pessoais fornecidos por si (* assinala dados não obrigatórios):  

 Nome próprio, apelido, apelido de solteiro*, data de nascimento, local de nascimento, 
nacionalidade; 

 Prova de identidade (tal como número de bilhete de identidade/cartão de 
cidadão/passaporte e data de validade*); 

 Dados de contacto (endereço eletrónico, número de telefone, endereço postal*, país de 
residência, língua preferida para as mensagens eletrónicas automáticas, línguas 
faladas*); 

 Informações específicas para cada pedido de CPE. Em casos devidamente justificados, 
no que se refere à prestação temporária de serviços nos termos do artigo 7º, nº 2, da 
Diretiva 2005/36/CE, as autoridades do país de acolhimento podem exigir o 
fornecimento de informações sobre a cobertura de seguro ou uma declaração sobre os 
conhecimentos linguísticos*; 

 Documentos comprovativos exigidos pelos Estados-Membros nos termos da Diretiva 
2005/36/CE e do Regulamento de Execução nº 2015/983.  

Além disso, as autoridades competentes que tratam do pedido de CPE no IMI podem também 
acrescentar dados pessoais aos seus pedidos sob a forma de: 

 Documentos comprovativos exigidos que as próprias autoridades podem emitir; 

 Informações sobre a existência de medidas disciplinares ou sanções criminais que se 
reportem a uma proibição ou a uma restrição ao exercício de uma atividade profissional 
(em conformidade com o artigo 4.º-E da Diretiva 2005/36/CE e sob reserva do disposto 
no artigo 10.º do Regulamento (UE) 2016/679), nomeadamente, a profissão em causa, a 
autoridade nacional que adotou a decisão, o país onde foi tomada a decisão, a 
natureza/duração da ação disciplinar ou da sanção penal (temporária/permanente). 

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

Os seus dados pessoais serão conservados até ao momento em que solicitar que a sua conta 

CPE seja suprimida. Pode fazê-lo a qualquer momento através da página «A minha conta» na 

sua conta CPE.  

Se nunca tiver apresentado um pedido de CPE e solicitar que a sua conta seja suprimida, todos 

os seus dados serão imediatamente apagados.  

Se solicitar que a sua conta seja suprimida, mas já tiver apresentado pelo menos um pedido ao 

IMI, tanto os pedidos como os certificados CPE emitidos ostentarão a indicação «anulados» e as 

autoridades em causa serão notificadas. Os seus dados pessoais permanecerão visíveis no IMI 

durante um período de seis meses a contar do momento em que as autoridades confirmarem 

ter recebido o pedido de supressão no IMI. Os dados serão então bloqueados por um período 

adicional de 30 meses (inacessíveis através da interface IMI), após o que serão definitivamente 

suprimidos (em conformidade com o Regulamento IMI).  

Permanecerão no IMI, para fins estatísticos, dados anonimizados do pedido de CPE.  

A supressão da sua conta CPE não afeta a sua conta EULogin.  

Depois de suprimir a conta CPE, pode apagar a sua conta EULogin através da ligação «A minha 

conta» na página inicial do EULogin. 

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. Todas as operações de tratamento de dados são efetuadas nos termos da Decisão 

(UE, Euratom) 2017/46 da Comissão, de 10 de janeiro de 2017, relativa à segurança dos 

sistemas de comunicação e de informação na Comissão Europeia. 

A fim de proteger os seus dados pessoais, a Comissão adotou uma série de 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 IMI deve pôr em prática medidas organizativas de segurança 

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

se explica no registo DPR-EC-00373. 

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

Mais ninguém tem acesso à sua conta CPE, que é privada e garantida pelas suas credenciais 

EULogin. No caso de um problema técnico ou informático com a sua conta CPE, pode contactar 

o seu centro de assistência nacional para obter ajuda.  

Quando apresenta um pedido de CPE, este é transferido (juntamente com os dados pessoais do 

requerente) para a autoridade competente no país de origem do requerente através do sistema 

IMI (ver o registo de tratamento de dados pessoais conexo DPR-EC-00373). Depois de a 

autoridade do país de origem verificar o pedido, este é transferido para a autoridade 

competente do país de acolhimento. Se, com base nos elementos do pedido, uma autoridade 

competente considerar que o seu pedido deve, de facto, ser tratado por outra entidade no 

âmbito do IMI, o pedido será reenviado nessa conformidade.  

As autoridades são designadas pelos Estados-Membros nos termos do artigo 4º-A, nº 6, da 

Diretiva 2005/36/CE. Apenas as autoridades diretamente envolvidas no tratamento de um 

pedido têm acesso aos seus dados no IMI. Embora os dados fiquem albergados em servidores 

da Comissão Europeia, a Comissão Europeia não tem acesso aos seus dados pessoais. 

As informações recolhidas não serão comunicadas 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? 

Tem direitos específicos como «titular dos dados» nos termos do capítulo III (artigos 14.º a 25.º) 

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. Quando aplicável, 

tem o direito de apagar os seus dados pessoais, de restringir o tratamento dos mesmos ou de se 

opor ao 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 b), do Regulamento (UE) 2018/1725, por motivos relacionados 

com a sua situação pessoal.  

Deu o seu consentimento a que os seus dados pessoais fossem transmitidos ao responsável 

pelo tratamento para a operação de tratamento em causa. Pode retirar o seu consentimento a 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1548093747090&uri=CELEX:32017D0046
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1548093747090&uri=CELEX:32017D0046
https://ec.europa.eu/growth/single-market/services/free-movement-professionals_pt#contacts
https://ec.europa.eu/dpo-register/detail/DPR-EC-00373
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qualquer momento, através da notificação do responsável pelo tratamento dos dados, tal como 

explicado no ponto 5 do presente documento. A retirada do consentimento não afeta a licitude 

do tratamento de dados efetuado anteriormente. 

Pode aceder diretamente a todos os seus dados pessoais através da sua conta pessoal CPE. 

Pode alterar os seus dados pessoais através da sua conta até apresentar o primeiro pedido de 

CPE. Depois de enviar um pedido de CPE, deixa de poder alterar dados pessoais, com exceção 

dos seus dados de contacto. Pode utilizar a função «Solicitar atualização» e pedir às autoridades 

responsáveis pelo tratamento do pedido que insiram alterações nos seus dados pessoais.   

Para a retirada de dados pessoais, ver o ponto 5 do presente documento.  

Em caso de litígio relacionado com os seus dados pessoais, contacte o responsável pelo 

tratamento dos dados ou, em caso de conflito, o responsável pela proteção de dados da 

Comissão Europeia ou a Autoridade Europeia para a Proteção de Dados, utilizando os dados de 

contacto indicados no ponto 9 do presente documento. 

9. Informações de contacto 

- Responsável pelo tratamento dos 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 

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:GROW-IMI@ec.europa.eu
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

