POLÍTICA DE PRIVACIDADE E SEGURANÇA
A partir de 25 de maio passa a ser aplicável o Regulamento Geral de Proteção de Dados – Regulamento n.º 2016/679 do
Parlamento Europeu e do Conselho, de 27 de abril de 2016 - que estabelece as regras relativas à proteção, tratamento e
livre circulação dos dados pessoais das pessoas singulares.
O Regulamento Geral de Proteção de Dados, doravante também designado por RGPD, aplica-se diretamente a todas as
entidades que procedam ao tratamento desses dados, em qualquer Estado membro da União Europeia.
A Câmara Municipal de Almada encara com muita seriedade a privacidade e a proteção dos dados pessoais.
O tratamento de dados pessoais é essencial ao cumprimento das funções e atribuições da Câmara Municipal de Almada.
1. RESPONSÁVEL PELO TRATAMENTO DE DADOS
Os dados pessoais serão tratados pela Câmara Municipal, pessoa coletiva número 500 051 054, com sede no Largo Luís
de Camões – Edifício dos Paços do Concelho, 2800-158 Almada, que é a Responsável pelo tratamento de dados pessoais
de acordo com o RGPD.
Esta Edilidade pode recorrer a subcontratantes para efeitos de tratamento de dados pessoais, ficando estas entidades
obrigadas a desenvolver as medidas técnicas e organizativas adequadas à proteção dos dados e a assegurar a defesa
dos direitos do titular.
A Câmara Municipal compromete-se a respeitar a legislação em vigor sobre proteção de dados pessoais e a adotar as
medidas de segurança necessárias para garantir a sua salvaguarda.
2. RECOLHA E TRATAMENTO DE DADOS
Os dados recolhidos pela Câmara Municipal são os estritamente necessários ao cumprimento da finalidade do tratamento
a que se destinam.
Nas diversas plataformas disponibilizadas pela Câmara Municipal, existem áreas e serviços que se encontram acessíveis
através do registo do utilizador. Em cada uma delas apenas são pedidos e recolhidos os dados essenciais ao fim a que
se destinam, de acordo com as indicações explícitas nas plataformas e as opções do utilizador.
Os nossos registos e/ou bases de dados, incluem dados obtidos ao longo dos anos, na sequência das interações estabelecidas com a Câmara Municipal.
O titular dos dados compromete-se a fornecer informação rigorosa e completa sobre os seus dados pessoais e a notificar
a Câmara Municipal de quaisquer alterações a essas informações. A omissão ou inexatidão desses dados ou demais
informações prestadas, são da inteira responsabilidade do titular dos dados.
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3. FINALIDADE DO TRATAMENTO DE DADOS
Tratamos dados pessoais para cumprimento de atribuições, competências, imposições e obrigações legais.
O tratamento de dados para fins diferentes dos indicados no parágrafo anterior, será efetuado de acordo com a opção de
consentimento manifestada pelo titular dos dados.
O consentimento deve ser prévio, livre, informado, específico e inequívoco, manifestado numa declaração escrita ou
através da validação de uma opção. O consentimento pode, contudo, ser revogado a qualquer momento.
4. PRAZO DE CONSERVAÇÃO DOS DADOS PESSOAIS
Os dados pessoais são conservados por períodos de tempos diferentes, consoante a finalidade a que se destinam e tendo
em conta critérios legais, de necessidade e minimização do tempo de conservação.
A Câmara Municipal conservará os dados pessoais pelo período necessário, ao cumprimento de atribuições, competências, imposições e/ou obrigações legais. 5. Direitos dos titulares dos dados O titular dos dados tem o direito de, nos termos
do RGPG e da demais legislação em vigor obter, o acesso, a retificação, a atualização ou a eliminação dos seus dados,
devendo para tal contatar a Câmara Municipal. 6. Com quem partilhamos os dados.
A Câmara Municipal comunicará às autoridades públicas, nomeadamente, autoridade tributária, tribunais e forças de segurança, sempre que instada para o efeito ou em cumprimento de obrigações legais, os dados pessoais.
7. MEDIDAS DE SEGURANÇA
A Câmara Municipal de Almada assume o compromisso de garantir a proteção da segurança dos dados pessoais que são
disponibilizados, tendo em prática medidas técnicas e organizativas adequadas para proteger os seus dados, nos termos
da legislação atualmente em vigor em matéria de proteção de dados.
8. ENCARREGADO DE PROTEÇÃO DE DADOS
A Câmara Municipal designou um encarregado de proteção de dados que poderá ser contactado via e-mail para:
protecaodados@cma.m-almada.pt

A presente política de privacidade e segurança poderá será objeto de atualização sempre que necessário.
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