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1. Introdução 

A Comissão Europeia (daqui em diante «Comissão») 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 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 (que revoga o Regulamento (CE) n.º 45/2001). 

A presente declaração de confidencialidade explica porque são tratados os seus dados pessoais, 

descreve a forma como os recolhemos, gerimos e protegemos e utilizamos as informações 

obtidas e enumera os direitos que lhe assistem relativamente a esses dados. Além disso, indica 

os contactos do responsável pelo tratamento, a quem pode dirigir‑ se para exercer os seus 

direitos, do encarregado da proteção de dados e da Autoridade Europeia para a Proteção de 

Dados. 

Apresentam-se em seguida as informações relativas à operação de tratamento «Ponto de 

acesso único a informações sobre financiamento da UE» realizada pelo responsável pelo 

tratamento. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/pt/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? 

O responsável pelo tratamento, com o apoio de um contratante externo, recolhe, utiliza e 

publica as informações de contacto da sua instituição, incluindo alguns dados pessoais, no sítio 

Web público access2finance.eu, com o objetivo de ajudar as empresas a contactar os 

intermediários financeiros da UE quando pretendem candidatar-se a um financiamento apoiado 

pela UE.   

Este sítio Web pode recolher dados pessoais através de testemunhos («cookies»; 

https://europa.eu/youreurope/business/cookies/index_pt.htm) com base no consentimento.  

Os seus dados pessoais não serão utilizados para a tomada automatizada de decisões, incluindo 

a definição de perfis. 

3. Em que fundamentos jurídicos nos baseamos para tratar os seus dados pessoais? 

Tratamos os seus dados pessoais porque: 

- o tratamento é necessário para o cumprimento de uma obrigação jurídica a que o responsável 
pelo tratamento está sujeito (artigo 5.º, n.º 1, alínea b), do Regulamento (UE) 2018/1725), 
nomeadamente os artigos 63.º e 154.º do Regulamento Financeiro (UE, Euratom) 201/1046, 
que exigem que seja garantida a notoriedade da ação da União e das entidades encarregadas da 
execução dos fundos da União, ou 

- deu o seu consentimento ao tratamento dos seus dados pessoais para a publicação de dados 
de contacto, através de um ato positivo inequívoco, ao assinar um formulário de 
consentimento. Pode retirar o seu consentimento a qualquer momento mediante pedido por 
escrito para o endereço GROW-C1@ec.europa.eu.  

4. Que dados pessoais recolhemos e tratamos? 

Para efetuar a presente operação de tratamento, o responsável pelo tratamento, com o apoio 
de um contratante externo, recolhe do sítio Web público da sua instituição os seus dados de 
contacto profissionais com o logótipo da sua instituição e trata as seguintes categorias de dados 
pessoais:  

 endereço de correio eletrónico e número de telefone que, em alguns casos, se referem 
a uma determinada pessoa singular. 

 
5. Durante quanto tempo conservamos os seus dados pessoais? 

O responsável pelo tratamento conserva os seus dados pessoais apenas pelo tempo necessário 
para a finalidade acima referida. Apresentam-se em seguida as informações relativas à 
conservação de dados para cada uma das categorias de dados pessoais que são objeto de 
tratamento:  

As informações de contacto dos intermediários financeiros são tratadas desde o início até ao 
final do período de disponibilidade ou de investimento do produto financeiro apoiado pelo 
instrumento financeiro da UE. De acordo com a lista de conservação de dossiês da Comissão 
SEC (2012) 713, o período de conservação de dados para a gestão centralizada indireta de 
programas, instrumentos financeiros e projetos-piloto é de dez anos. No entanto, atualizaremos 
ou suprimiremos os dados pessoais caso estes deixem de ser exatos, nomeadamente se a 
pessoa de contacto alterar ou retirar o seu consentimento. 

6. Como asseguramos a proteção dos seus dados pessoais? 
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Todos os dados pessoais em formato eletrónico (dados de contacto dos intermediários 

financeiros da UE) são armazenados nos servidores da Comissão Europeia ou dos seus 

contratantes. Todas as operações de tratamento são efetuadas nos termos da Decisão (EU, 

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

comunicação e de informação na Comissão Europeia. 

Os contratantes da Comissão estão sujeitos a uma cláusula contratual específica aplicável às 

operações de tratamento de dados pessoais efetuadas em nome da Comissão, bem como às 

obrigações de confidencialidade que decorrem do Regulamento Geral de Proteção de 

Dados(«RGPD» Regulamento (UE) 2016/679). 

A Comissão tomou uma série de medidas técnicas e organizativas para proteger os seus dados 

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

proteger do risco de perda ou alteração de dados ou de acesso não autorizado aos mesmos, 

tendo em conta o risco inerente ao tratamento e a natureza dos dados pessoais tratados. As 

medidas organizativas incluem a restrição do acesso aos dados apenas a pessoas devidamente 

autorizadas e com necessidade legítima de tomar conhecimento dos mesmos para efeitos desta 

operação de tratamento. 

 

7. Quem tem acesso aos seus dados pessoais e a quem são divulgados? 

Podem aceder aos seus dados pessoais os membros do pessoal da Comissão responsáveis por 

efetuar a presente operação de tratamento, bem como os membros do pessoal autorizados de 

acordo com o princípio da «necessidade de tomar conhecimento». Esses membros do pessoal 

estão sujeitos a obrigações estatutárias e, se necessário, a acordos de confidencialidade 

suplementares. 

O acesso aos dados pessoais será partilhado com um contratante externo que ajuda a Comissão 

Europeia a recolher, utilizar e publicar as suas informações pessoais no sítio Web 

access2finance.eu. 

Os dados de contacto são publicados no sítio Web, se der o seu consentimento para tal, de 

modo a permitir às empresas que solicitam financiamento apoiado pela UE que entrem em 

contacto consigo.  

Testemunhos  

 

Os testemunhos são pequenos ficheiros de texto, armazenados por um sítio Web num 

dispositivo de um utilizador (por exemplo, um computador, táblete ou telefone). Os 

testemunhos são usados para o bom funcionamento técnico de um sítio Web 

(testemunhos funcionais) ou para recolha de estatísticas (testemunhos analíticos). 

Os testemunhos utilizados pela Comissão e armazenados no seu dispositivo para esse 

fim são abrangidos pela política de testemunhos da Comissão, que pode ser consultada 

no seguinte endereço: https://europa.eu/youreurope/business/cookies/index_pt.htm. 

Ao visitar o sítio Web [www.access2finance.eu], conservaremos o histórico de 

navegação da sua visita durante um máximo de 13 meses. Esta informação será depois 

eliminada. As operações de recolha, agregação e anonimização são efetuadas no centro 

de dados da Comissão Europeia sob medidas de segurança adequadas. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/pt/TXT/?qid=1548093747090&uri=CELEX:32017D0046
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/pt/TXT/?qid=1548093747090&uri=CELEX:32017D0046
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/pt/TXT/?uri=celex:32016R0679
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Os testemunhos são armazenados pelo Europa Analytics, o serviço institucional que 

mede a eficácia e eficiência dos sítios Web da Comissão Europeia no EUROPA. Estão 

disponíveis informações adicionais no registo de tratamento com a referência DPR-EC-

00685 (Europa Analytics). 

A ativação destes testemunhos não é indispensável para que o sítio funcione, mas 

melhora a navegação. Pode apagar ou bloquear estes testemunhos, mas, se o fizer, 

algumas funcionalidades do sítio Web poderão não funcionar como previsto. 

As informações associadas aos testemunhos não são utilizadas para identificação 

pessoal dos titulares dos dados e os padrões de utilização ficam sob pleno controlo da 

Comissão. Estes testemunhos são utilizados exclusivamente para os fins aqui indicados. 

Se desejar optar pela exclusão dos seus dados pessoais das nossas estatísticas 

anonimizadas agregadas, pode fazê-lo na nossa página sobre testemunhos. Em especial, 

pode controlar e/ou apagar os testemunhos que desejar. 

Importa assinalar que, nos termos do artigo 3.º, ponto 13, do Regulamento (UE) 2018/1725, as 

autoridades públicas (por exemplo, Tribunal de Contas, Tribunal de Justiça da UE) que podem 

receber dados pessoais no âmbito de inquéritos específicos nos termos do direito da União ou 

direito dos Estados-Membros não são consideradas destinatários. O tratamento posterior 

desses dados por essas autoridades públicas deve cumprir as regras de proteção de dados 

aplicáveis em função das finalidades do tratamento. 

As informações que recolhemos não são comunicadas a terceiros, exceto na medida e para os 

efeitos previstos por lei. 

8. Quais os direitos que lhe assistem e como os pode exercer? 

Enquanto «titular dos dados», assistem-lhe direitos específicos ao abrigo do capítulo III (artigos 

14.º a 25.º) do Regulamento (UE) 2018/1725, nomeadamente o direito de aceder, retificar e 

apagar os seus dados pessoais e o direito a limitar o respetivo tratamento. Quando aplicável, 

tem também o direito de se opor ao tratamento dos seus dados pessoais e o direito de 

portabilidade dos mesmos. 

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. 
 

Deu consentimento para que os seus dados pessoais fossem transmitidos ao responsável pelo 

tratamento no contexto da presente operação de tratamento. Pode retirar o seu consentimento 

a qualquer momento mediante notificação por escrito do responsável pelo tratamento para o 

endereço GROW-C1@ec.europa.eu. A retirada do consentimento não afeta a licitude do 

tratamento efetuado com base no consentimento previamente dado. 

Para exercer os seus direitos, contacte o responsável pelo tratamento ou, em caso de litígio, o 

encarregado da proteção de dados. Se necessário, pode igualmente dirigir-se à Autoridade 

Europeia para a Proteção de Dados (ver contactos no ponto 9). 

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

específicas, indique a respetiva referência de registo (ver ponto 10) no seu pedido. 

Todos os pedidos de acesso a dados pessoais serão tratados no prazo de um mês. Qualquer 
outro pedido será tratado no prazo de 15 dias úteis. 
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9. Contactos 

- Responsável pelo tratamento 

Se pretender exercer os direitos que lhe são conferidos pelo Regulamento (UE) 2018/1725, se 

tiver observações, perguntas ou dúvidas ou se quiser apresentar uma queixa relativa à recolha e 

utilização dos seus dados pessoais, contacte o responsável pelo tratamento, Comissão Europeia 

- DG Mercado Interno, Indústria, Empreendedorismo e PME, Unidade C1 - Acesso ao 

financiamento - endereço eletrónico: GROW-C1@ec.europa.eu  

- Encarregado da proteção de dados (EPD) da Comissão 

Em caso de desacordo com o responsável pelo tratamento, pode contactar o encarregado da 

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) 

Se considerar que os direitos que lhe são conferidos pelo Regulamento (UE) 2018/1725 foram 

infringidos em resultado do tratamento dos seus dados pessoais pelo responsável pelo 

tratamento, pode recorrer (isto é, 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). 

10. Onde obter mais informações? 

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

tratamento de dados pessoais efetuadas pela Comissão que lhe tenham sido notificadas e 

documentadas. Pode aceder ao registo através da seguinte ligação: http://ec.europa.eu/dpo-

register. 

A presente operação de tratamento foi inscrita no registo público do encarregado da proteção 

de dados com a referência DPR-EC-00770. 

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

