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Proteção e utilização dos dados pessoais  
 
O Programa Interreg Sudoe compromete-se a proteger os dados pessoais dos participantes e 
respeitar a sua privacidade. O Programa recolhe e trata os dados pessoais de acordo com a 
LGPD. Esta declaração de privacidade explica o motivo do tratamento dos dados pessoais, a 
forma em que são reunidos, tratados e garante a proteção de todos os dados pessoais 
fornecidos, como é utilizada a informação e que direitos têm os interessados relativamente aos 
seus dados pessoais. Especifica ainda os dados de contacto do responsável pelo tratamento 
de dados com quem os interessados podem exercer os seus direitos.  

 
Recolha de dados pessoais 
 
São recolhidos e tratados os dados pessoais dos participantes no concurso Sudoe no âmbito 
do Dia Europeu da Cooperação para os manter informados dos resultados deste dia, se os 
trabalhos dos participantes estão entre os vencedores do concurso, para organizar o prémio e 
para que os interessados possam receber informação sobre a sua evolução.  
 
No âmbito do concurso, os participantes enviam os trabalhos por email: os emails dos 
participantes são guardados para comunicar os resultados do concurso. Será solicitada 
informação adicional aos vencedores para que lhes seja atribuído o prémio.  

 
Bases legais para o tratamento de dados 
 
Os dados pessoais são tratados de acordo com o consentimento dados pelos interessados 
para o tratamento dos seus dados pessoais com o objetivo de receber informação sobre o 
concurso Sudoe no âmbito do Dia da Cooperação Europeia. 
 

Dados recolhidos 
 
Para implementar este concurso, podem ser recolhidos os seguintes dados pessoais: nome, 
direção de email, número de telefone, morada e outra informação necessária para organizar o 
concurso.  
 

Duração 
 
Os dados pessoais ficam guardados durante o tempo necessário para cumprir com a finalidade 
da recolha. Caso os dados sejam guardados para fins estatísticos, alguns dados opcionais dos 
participantes podem ser guardados durante 5 anos no máximo, sempre que estes não 
permitam identificar o participante e estejam disponíveis para um número muito restrito de 
pessoas autorizadas que realizem a operação de tratamento, conforme seja necessário, com a 
única finalidade de gerar estatísticas anónimas.  
 

Proteção de dados 
 
Todos os dados pessoais em formato eletrónico (emails, documentos, bases de dados, lotes de 
dados carregados, etc.) são armazenados nos servidores do Programa Interreg Sudoe (ou dos 
seus contratantes), caso exista um contratante para ajudar o controlador na gestão de um 
determinado tipo de subscrições para receber informação). Todas as operações de tratamento 
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são desenvolvidas de acordo com a LGPD. Para proteger os dados pessoais, o Programa 
dispõe de medidas que incluem ações adequadas para abordar a segurança online, o risco de 
perda de dados, a alteração de dados ou o acesso não autorizado, tendo em conta o risco 
apresentado pelo tratamento e natureza dos dados pessoais que sejam tratados, o acesso aos 
dados pessoais apenas a pessoas autorizadas com necessidade legítima para conhecer os fim 
desta operação de tratamento. Os processadores do Programa (contratantes) estão vinculados 
por uma cláusula contratual específica relativamente a qualquer operação de tratamento dos 
seus dados pessoais sobre o Programa. 
 

Acesso aos dados 
 
O acesso aos seus dados pessoais é facilitado ao pessoal do Programa responsável por 
desenvolver a operação de tratamento. A informação que recolhemos não é dada a terceiros, 
exceto se exigido pela lei.  
 

Exercício de direitos 
 
De acordo com a LGPD, tem o direito de aceder aos seus dados pessoais e modificá-los caso 
estejam errados ou incompletos. Se for o caso, tem direito a apagar os dados pessoais, a 
restringir o tratamento dos seus dados pessoais, a opor-se ao tratamento e ao direito da 
portabilidade dos dados. Deu o seu consentimento para fornecer os seus dados pessoais ao 
Programa no âmbito do concurso Sudoe para o dia da Cooperação Europeia. Pode retirar o 
seu consentimento em qualquer momento notificando o responsável pelo controlo dos dados. 
Essa retirada não afeta a legalidade do tratamento levado a cabo antes de ter retirado o 
consentimento. Pode exercer os seus direitos contactando o Encarregado da Proteção de 
Dados ou, em caso de conflito com o Responsável pela Proteção de Dados. Caso seja 
necessário, também pode dirigir-se ao Supervisor Europeu de Proteção de Dados.  
 

Contact 
 
Para qualquer pergunta sobre o tratamento dos seus dados pessoais, contacte o email 
aug@interreg-sudoe.eu 

 


