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Política de Proteção de Dados
Política de Privacidade
A proteção dos cidadãos relativamente ao tratamento de Dados Pessoais é um direito
fundamental que a Câmara Municipal de Vila Velha de Ródão, proprietária do portal
http://www.cm-vvrodao.pt/, encara com seriedade.
Com a entrada em vigor do Regulamento Geral de Proteção de Dados (RGPD), que
estabelece as regras relativas à proteção, tratamento e livre circulação dos dados
pessoais das pessoas singulares, o Município de Vila Velha de Ródão reforçou a
Política de Privacidade de todos aqueles que interagem connosco. Assim no rigoroso
cumprimento da lei, pela transparência e imparcialidade introduziu novas práticas de
segurança e procedimentos por forma a garantir a prossecução do interesse público.
Todos os dados recolhidos são inteiramente confidenciais e destinam-se à gestão
interna dos serviços, sendo usados sempre no âmbito estrito dos serviços solicitados
pelo utilizador através deste portal.
Assumimos 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.
O tratamento de dados pessoais é essencial ao cumprimento das funções e
atribuições do Município de Vila Velha de Ródão, enquanto entidade pública que atua
nas mais diversas áreas, que vão desde o urbanismo e mobilidade, à cultura,
educação e ambiente, versando também a promoção do desenvolvimento económico,
a proteção civil, o turismo, a ação social, o ordenamento do território, a habitação, a
gestão de equipamentos, o património, o desporto, o saneamento, os transportes, a
energia e a saúde.
É com o propósito de satisfação dos munícipes, dos funcionários e dos que visitam
Vila Velha de Ródão, que enquanto Responsável pelo Tratamento dos seus Dados, o
Município de Vila Velha:
 Assegura que o tratamento dos Dados Pessoais é efetuado no âmbito do
objeto para os quais os mesmos foram recolhidos ou são os estritamente
necessários ao cumprimento da finalidade do tratamento a que se destina.
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 Apenas se recolhe, utiliza e conserva os Dados Pessoais estritamente
necessários ao desenvolvimento da atividade e à satisfação dos interesses dos
cidadãos.
 Não Divulga ou partilha os Dados Pessoais recolhidos a terceiros. Se tal
acontecer terá o consentimento expresso, no rigoroso cumprimento das
obrigações legais cometidas ao Município de Vila Velha de Ródão ou no
exercício de funções de interesse público.
O que são dados pessoais?
São, nos termos do n.º1 do art. 4 do RGPD, “Informação relativa a uma pessoa
singular identificada ou identificável;

é

considerada identificável

uma

pessoa

singular que possa ser identificada, direta ou indiretamente, em especial por
referência a um identificador, como por exemplo um nome, um número
de identificação, dados de localização, identificadores por via eletrónica ou a
um ou mais elementos específicos da identidade física, fisiológica, genética, mental,
económica, cultural ou social dessa pessoa singular.”
Porquê a recolha e tratamento de dados?
O Município utiliza os Dados Pessoais para dar resposta aos pedidos dos cidadãos,
proceder à instrução de processos, prestar informações sobre assuntos do Concelho
e fins estatísticos. Estes dados podem ser fornecidos através de requerimento,
comunicação, queixa, participação, oralmente ou em website, informações fornecidas,
mensagens enviadas, comentários, sugestões, críticas ou reclamações.
Os Dados Pessoais que recolhemos dependem do contexto das interações com o
Município e vice-versa, no âmbito da atividade municipal e no cumprimento das
atribuições que lhe estão legalmente cometidas.
Os dados pessoais podem incluir:
Nome; Idade; NIF; Número do Cartão de Cidadão; Número Bilhete de Identidade,
Morada; Endereço de correio eletrónico/email; Número de telefone e/ou telemóvel,
Localização geográfica.
No caso de solicitar algum serviço que implique o pagamento de uma taxa ou de um
preço, recolhemos os dados necessários para proceder ao processamento do
respetivo pagamento.
Se visitar instalações municipais, a sua imagem pode ser captada pelas nossas
câmaras de segurança.
No âmbito de atividades realizadas pode ser fotografado.
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O tratamento de dados para opções diferentes das atribuições, competências,
imposições e obrigações legais, será sempre alvo de opção de consentimento
manifestada pelo titular dos mesmos.
O consentimento é 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.
Quando solicitado, garantimos o direito ao acesso, retificação, limitação de tratamento
e apagamento dos Dados Pessoais (direito ao esquecimento), bem como, o direito do
cidadão se opor ao seu processamento, desde que não existam fundamentos legais
ou de interesse público que justifiquem a conservação daqueles dados pessoais.
Tem ainda direito de obter uma cópia dos seus dados pessoais num formato
acessível, portável.
Retenção de Dados Pessoais
Os dados pessoais são conservados por períodos diferentes, consoante a finalidade a
que se destinam, mas apenas pelo período de tempo necessário atendendo à
necessidade de minimização do tempo de conservação.
Quando esteja em causa fins de arquivo de interesse público, motivos históricos,
científicos ou estatísticos, comprometendo-se o Município de Vila Velha de Ródão a
adotar as medidas de conservação e segurança adequadas.
Encarregado de proteção de Dados
Para mais informações sobre as práticas de privacidade do Município de Vila Velha
de Ródão e sobre os seus direitos, a Câmara Municipal designou um encarregado de
proteção de dados que poderá ser contactado via e-mail para (rgpd@cm-vvrodao.pt)
Esta política de privacidade poderá ser objeto de atualização sempre que necessário,
de forma a refletir os comentários dos cidadãos e sempre que se justifique.

O Município de Vila Velha de Ródão conta com o seu contributo.

