
Termo de Proteção de Dados 

 

Nesta medida, enquanto titular dos dados, toma conhecimento que todos os 
seus dados pessoais inseridos no portal de denuncias serão tratados nas 
seguintes condições: 

 

1.      O Município de Paços de Ferreira, pessoa coletiva nº 502173297, com 
sede na Praça da República, n.º 46 – Paços de Ferreira, é o responsável pelo 
tratamento dos seus dados pessoais. 

2.      Os dados pessoais submetidos na plataforma serão usados para efeitos 
de gestão de denúncias de infrações, na organização, com fundamento em 
informações obtidas no âmbito da atividade profissional. Isto requer o 
estabelecimento de canais de denúncia para os denunciantes, a gestão e o 
acompanhamento das denúncias, e a garantia de proteção e de vias de recurso 
adequadas para os denunciantes. No entanto, os dados pessoais que 
manifestamente não forem relevantes para o tratamento da denúncia serão 
imediatamente apagados. Tendo como fundamento de licitude o 
cumprimento a obrigação legal (al. c) nº1 art. 6º do RGPD), mais 
especificamente do artigo 8.º da lei n.º 93/2021, de 20 de dezembro. 

3.      O canal de denúncias como serviço externalizado, envolve partilhas com 
o prestador de serviços o qual se encontra nos parâmetros do acordo de 
subcontratação, acrescenta-se ainda a possibilidade de comunicação da 
denuncia à autoridade competente para investigação da infração, de acordo 
com o n.º 2 do artigo 11 da lei n.º 93/2021, de 20 de dezembro. 

4.      O Município de Paços de Ferreira, conservará os seus dados pessoais pelo 
período estritamente necessário, sendo conservados pelo período máximo de 
5 anos ou durante a pendência de processos judiciais ou administrativos 
referentes à denúncia, não prejudicando as regras de conservação arquivística 
dos tribunais judiciais e dos tribunais administrativos e fiscais (cfr. n.º 1 e 2, 
artigo 20.º da lei n.º 93/2021, de 20 de dezembro). 

5.      O titular dos dados pessoais poderá a qualquer momento: requerer o 
acesso, retificação ou limitação do tratamento dos dados pessoais 
diretamente na plataforma, salvo situações em que os dados pessoais já se 
encontram, tal como foram previamente comunicados, junto das autoridades 
competentes, perante os quais o Município não poderá garantir a sua 



atualização e exatidão, momento no qual o exercício deverá ser dirigido à 
autoridade em causa. E sem prejuízo de recurso à Comissão Nacional de 
Proteção de Dados (CNPD), em caso de incumprimento ou reclamação. 

6.      Para informações adicionais acerca do tratamento de dados pessoais e 
dos direitos associados bem como os meios de defesa poderá aceder à política 
de privacidade no site institucional do Município de Paços de Ferreira  ou 
poderá entrar em contacto com o nosso encarregado de proteção de dados, a 
partir de dpo@cm-pacosdeferreira.pt 
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