DECLARAÇÃO DE CONFIDENCIALIDADE
TRATAMENTO DE DADOS PESSOAIS RELATIVOS AO
PRÉMIO CESE PARA A SOCIEDADE CIVIL

1. Contexto e responsável pelo tratamento de dados
Uma vez que o Comité Económico e Social Europeu (doravante CESE) recolhe e
posteriormente trata dados pessoais, é regido pelo Regulamento (CE) n.º 45/2001 do
Parlamento Europeu e do Conselho, de 18 de dezembro de 2000, relativo à proteção das
pessoas singulares no que diz respeito ao tratamento de dados pessoais pelas instituições e
pelos órgãos comunitários e à livre circulação desses dados.
As operações de tratamento de dados ficam sob a responsabilidade do responsável pelo
tratamento de dados:
Peter Lindvald-Nielsen
Chefe do Departamento da Comunicação
Comité Económico e Social Europeu
Rue Belliard 99-101 B-1040 Bruxelas
Correio eletrónico: civilsocietyprize@eesc.europa.eu
2. Que informações pessoais recolhemos, para quê, ao abrigo de que bases jurídicas e
por que meios técnicos?
Tipos de dados pessoais
Os dados pessoais recolhidos e posteriormente tratados dizem respeito aos candidatos. Podem
conter os seguintes elementos:
• Nome
• Função
• Dados de contacto (pessoa de contacto, endereço eletrónico, número de telefone/fax,
endereço postal, organização, país de residência, endereço Internet)
• Número de identificação IVA, número de registo da organização, número do
passaporte, número do bilhete de identidade
• Informações para efeitos de avaliação com base nos critérios de elegibilidade
EESC-2018-01807-00-01-INFO-TRA (EN) 1/4

PT

•

Declaração sob compromisso de honra de que os candidatos não se encontram numa
das situações de exclusão previstas no Regulamento Financeiro

A pedido do CESE, em casos específicos, também se solicitará aos candidatos que enviem ao
CESE os dados infra, que serão recolhidos e posteriormente tratados pelo Comité:
• Documentos comprovativos associados à declaração sob compromisso de honra
(certificados de contribuições para a segurança social e de pagamento de impostos,
registo criminal ou certificado de boa conduta, etc.)
• Pormenores sobre a sua entidade jurídica acompanhados de documentos comprovativos
• Referências da conta bancária (códigos IBAN e BIC), extrato de conta
• Fotografias e/ou vídeos ilustrativos da iniciativa, projeto ou programa propostos para o
prémio
Objetivo
Após receção da sua candidatura pelo serviço competente, os seus dados pessoais são
recolhidos e posteriormente tratados para efeitos de gestão e administração dos procedimentos
de concurso pelo CESE.
Base jurídica
As bases jurídicas para as operações de tratamento de dados pessoais são as seguintes:
• Artigo 5.º, alínea a), do Regulamento n.º 45/2001: «[O tratamento de dados pessoais só
pode ser efetuado se:] a) For necessário ao exercício de funções de interesse público
com fundamento nos Tratados que instituem as Comunidades Europeias ou noutros
atos legislativos aprovados com base nesses Tratados, ou no exercício da autoridade
pública de que estão investidos a instituição ou o órgão comunitário ou um terceiro a
quem os dados sejam comunicados»;
• Artigo 5.º, alínea d), do Regulamento n.º 45/2001: «d) A pessoa em causa tiver dado de
forma inequívoca o seu consentimento».
Meios técnicos
Os seus dados pessoais são facultados quando da apresentação da sua candidatura.
A informação é recolhida em ficheiros armazenados num sistema seguro isolado. A
informação é tratada pelo pessoal do CESE sob a responsabilidade do responsável pelo
tratamento de dados.
3. Quem tem acesso aos seus dados pessoais e a quem podem ser divulgados?
Para os efeitos acima descritos, as seguintes pessoas têm ou podem ter acesso aos seus dados
pessoais:
• O pessoal do CESE responsável pela gestão do concurso
• Os avaliadores responsáveis pela avaliação das candidaturas
• O público em geral – caso lhe atribua um prémio, o CESE, à luz da sua obrigação de
publicar informações sobre os vencedores dos concursos financiados pelo orçamento da
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União Europeia, tornará públicos (através da Internet e/ou das redes sociais) os
seguintes dados pessoais: nome e dados de contacto da organização/indivíduo
responsável pela execução da iniciativa, projeto ou programa galardoados; nome da
iniciativa, projeto ou programa; montante do prémio atribuído. As fotografias e vídeos
relacionados com a entrega do prémio e as iniciativas, projetos ou programas
galardoados também serão divulgados publicamente. De acordo com as regras do
concurso, o CESE também pode publicar o nome e as atividades dos candidatos
(organização ou indivíduo) que não foram galardoados. A divulgação pública de
quaisquer outros dados adicionais sobre os candidatos não premiados está sujeita ao
consentimento esclarecido por escrito da organização ou indivíduo em causa.
• A fim de salvaguardar os interesses financeiros da União, os seus dados pessoais podem
ser transferidos para os serviços de auditoria interna, para o Tribunal de Contas
Europeu ou para o Organismo Europeu de Luta Antifraude e entre os gestores
orçamentais do CESE e os organismos da União.
4. Como protegemos e salvaguardamos os seus dados pessoais?
Os dados pessoais recolhidos e todas as informações conexas são armazenados nas instalações
e nos servidores informáticos do CESE. Apenas o pessoal competente do CESE tem acesso a
essas instalações e aos servidores informáticos.
5. Como poderá verificar, alterar ou apagar os seus dados pessoais?
Tem direito a aceder aos seus dados pessoais, retificar dados pessoais inexatos ou
incompletos, bloquear (em determinadas condições) o tratamento dos seus dados pessoais,
opor-se ao tratamento dos seus dados pessoais e solicitar a eliminação dos seus dados pessoais
(se tratados de forma ilícita). Pode dirigir os seus pedidos ao responsável pelo tratamento de
dados. O pedido será tratado no prazo de quinze dias úteis.
Chama-se a atenção para as consequências de um pedido de eliminação de dados, visto que
pode conduzir a uma alteração das condições do concurso e à subsequente exclusão.
6. Durante quanto tempo conservamos os seus dados pessoais?
Os seus dados pessoais são conservados do seguinte modo:
• Os dossiês relativos aos concursos, incluindo dados pessoais, são conservados pelo
serviço a cargo do processo de concurso até que este esteja concluído e permanecem
nos arquivos por um período de dez anos após a atribuição do prémio; os dados
relativos aos candidatos não premiados só são conservados por um período de cinco
anos após a atribuição do prémio.
• Até à conclusão de uma eventual auditoria ou investigação administrativa ou judicial, se
um destes processos se tiver iniciado antes do termo do período acima referido.
7. Dados de contacto
Se desejar colocar questões complementares sobre o tratamento dos seus dados pessoais,

EESC-2018-01807-00-01-INFO-TRA (EN) 3/4

contacte o responsável pelo tratamento dos dados (civilsocietyprize@eesc.europa.eu).
8. Vias de recurso
Também pode contactar, em qualquer altura, o responsável pela proteção de dados no CESE
(data.protection@eesc.europa.eu) e/ou a Autoridade Europeia para a Proteção de Dados
(edps@edps.europa.eu).
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