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POLÍTICA DE PRIVACIDADE DO 

MUNICÍPIO DE GAVIÃO 

 

 

 A proteção da privacidade e dos dados pessoais dos cidadãos que se relacionam 

com o Município de Gavião constitui um compromisso assumido, desde sempre, como 

primordial. 

 No rigoroso cumprimento da lei e com a preocupação constante de transparência e 

imparcialidade, a Câmara Municipal de Gavião, através dos seus escassos meios, 

encontra-se a implementar uma cultura de minimização de dados, de práticas de 

segurança e a adotar procedimentos com o objetivo de garantir a prossecução do interesse 

público nas áreas de intervenção do Município de Gavião. 

 Considerando que, a proteção dos cidadãos relativamente ao tratamento de dados 

pessoais é um direito fundamental, naturalmente que, a sua privacidade é deveras 

importante, como tal, o Município de Gavião compromete-se a cumprir o Regulamento UE 

n.º 679/2016, de 27 de abril, doravante designado de RGPD, a Lei n.º 58/2019, de 08 de 

agosto e o disposto no Anexo I, da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, na sua atual 

redação. 

 

 Compromisso 

 A Câmara Municipal de Gavião assegura que o tratamento dos dados pessoais é 

efetuado no âmbito da(s) finalidade(s) para os quais os mesmos foram recolhidos, ou para 

finalidades compatíveis com o(s) propósito(s) inicial(ais) para que foram recolhidos. 

 Assume o compromisso de apenas recolher, utilizar e conservar os dados pessoas 

estritamente necessários ao desenvolvimento da sua atividade e à satisfação dos 

interesses dos cidadãos. 

 E não procede à transmissão, partilha, venda ou troca de dados pessoais com 

terceiros para fins comerciais ou de publicidade. 

 

 Objetivo 
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 A Câmara Municipal de Gavião pretende assegurar um nível de proteção coerente 

e elevado das pessoas singulares, independentemente da sua nacionalidade ou do seu 

local de residência, relativamente ao tratamento dos seus dados pessoais. 

 A proteção deve aplicar-se ao tratamento de dados pessoais por meios 

automatizados, bem como ao tratamento manual, se os dados pessoais estiverem contidos 

ou se forem destinados a um sistema de ficheiros. 

 O tratamento de dados pessoais deve ser efetuado de forma lícita e equitativa.  

 

 Objeto 

 Os princípios da proteção de dados devem aplicar-se a qualquer informação 

relativa a uma pessoa singular identificada ou identificável. Os dados pessoais que tenham 

sido pseudonimizados, que possam ser atribuídos a uma pessoa singular mediante a 

utilização de informações suplementares, devem ser considerados informações sobre uma 

pessoa singular identificável. 

 

  Recolha e tratamento de dados pessoais 

 A Câmara Municipal de Gavião recolhe e trata os dados pessoais que sejam 

fornecidos voluntariamente pelo titular dos dados pessoais (doravante titular) através do 

preenchimento dos vários formulários existentes, tanto presencialmente, telefone, correio 

postal ou eletrónico. 

  Os dados pessoais podem ser fornecidos através de requerimento, comunicação, 

queixa, participação e através dos canais de atendimento. 

  Qualquer informação que o titular forneça apenas será utilizada para a finalidade 

descrita e em cumprimento da legislação sobre proteção de dados. 

  O período durante o qual os dados são armazenados e conservados depende da 

finalidade para a qual a informação é tratada e da existência ou não de requisitos legais 

que obriguem a conservá-los por um período mínimo. 

 Na falta de exigência legal específica, os dados serão armazenados e conservados 

apenas pelo período mínimo necessário para as finalidades que motivaram a sua recolha 

ou o seu posterior tratamento, findo o qual os mesmos serão eliminados. 

 Tomamos por referencial para determinação do período de conservação adequado 

as várias deliberações das autoridades de controlo de proteção de dados, nomeadamente 
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da Comissão Nacional de Proteção de Dados e o Regulamento Arquivístico para as 

Autarquias Locais. 

 Alguns dados podem ser conservados para fins de arquivo de interesse público, 

investigação científica ou histórica, ou para fins estatísticos, sendo nesse caso utilizadas 

as medidas técnicas e organizativas adequadas à salvaguarda dos direitos e liberdades do 

titular dos dados. 

 Os dados recolhidos podem incluir o seguinte:  

 Identificação – nome, número de identificação fiscal, número do Cartão de Cidadão 

ou do Bilhete de Identidade, idade; 

 Contactos – Morada, endereço de correio eletrónico, número de telefone; 

 Condições de saúde – fornecidos por iniciativa dos próprios para melhores 

condições de atividade, mobilidade, alimentação, etc; 

 Som e imagem – Se visitar algumas das nossas instalações municipais, a sua 

imagem pode ser captada pelas nossas câmaras de segurança, tal como sons e 

imagens podem ser captadas em atividades, como atribuição e receção de 

prémios, registo de presença, divulgação entre outros. 

 

 Em nenhuma situação será solicitada informação sobre convicções filosóficas ou 

políticas, filiação partidária ou sindical, religiosa, vida privada e origem racial ou étnica, 

bem como os dados relativos à vida sexual, incluindo dados genéticos. 

 

 Destinatários dos dados 

 São destinatários dos dados pessoais que recolhemos: 

 Os trabalhadores do Município; 

 Entidades a quem os dados devem ser comunicados por disposição legal; 

 Entidades a quem os dados devem ser comunicados a pedido ou com o 

consentimento do titular dos dados; 

 Alguns dados poderão ser partilhados com entidades subcontratantes, nos termos 

de contratos celebrados com essas entidades e, dependendo do evento, 

nomeadamente: 

» Seguradoras que fornecem seguros necessário para a atividade; 

» Entidades que elaboram e comercializam publicações dos eventos; 
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» Empresas de auditoria externa; 

» Empresas de consultadoria; 

» Sociedades de revisores oficiais de contas; 

 

 Todos os destinatários de dados estão obrigados a guardar sigilo e a garantir a 

segurança relativamente aos dados a que, para o efeito, tenham acesso, não devendo 

utilizar esses dados para quaisquer outros fins. 

 Todos os tratamentos de dados pessoais levados a cabo por estas entidades sê-lo-

ão no estrito cumprimento de instruções documentadas. 

 Os dados pessoais poderão ser disponibilizados às autoridades competentes, no 

estrito cumprimento legal ou no exercício de funções de interesse público e autoridade 

pública. 

  

  Redes Sociais 
 O Município de Gavião não recolhe nem mantém dados pessoais provenientes das 

redes sociais, utilizando a sua presença como forma de transmissão de informações, 

divulgação de atividades e outras mensagens sem destinatários específicos. 

 

 Fins promocionais/ newsletters 

 O Município de Gavião procede ao envio de material como convites, folhetos e 

Boletim Municipal, com informação sobre as atividades, eventos, notícias entre outros 

conteúdos promocionais através de e-mail e/ou correio postal. 

 Este tratamento e dados é realizado apenas com o consentimento prestado pelo 

titular dos dados no momento em que efetuou a adesão/ inscrição recolhendo apenas os 

dados que são estritamente necessários de acordo com a modalidade de envio e o 

consentimento pode ser retirado em qualquer altura. 

 

 Eventos e feiras 

 Aquando da participação numa atividade, os dados pessoais recolhidos são 

aqueles estritamente necessários à participação, em impresso próprio. 

 Os dados pessoais serão recolhidos para finalidades específicas, explícitas e 

legítimas da realização, registo e arquivo das atividades. 
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 Dependendo do evento poderemos solicitar os dados para: 

 Inscrição em evento organizado pelo Município; 

 Prestar informação personalizada; 

 Assegurar a segurança da informação; 

 Salvaguardar condições de estadia e viagens dos titulares dos dados; 

 Cumprimento de obrigações legais; 

 Cumprimento de condições contratuais; 

 Envio de convites; 

 Envio de informação sobre os eventos promovidos pelo Município. 

 

 Responsabilidade 

  O Município de Gavião é a entidade responsável pelo tratamento dos dados 

pessoais recolhidos, bem como pela elaboração da presente Política de Privacidade. 

 O titular aceita que, não fornecendo todas as informações solicitadas, poderá não 

conseguir o correto funcionamento de algumas funcionalidades, bem como comprometer 

um eventual tratamento informático, consulta ou contacto. 

  O Município de Gavião utiliza os dados pessoais para dar resposta aos pedidos dos 

cidadãos, nomeadamente para proceder à instrução dos seus processos, prestar 

informações sobre assuntos do Município e para a realização de estudos de suporte à 

definição de políticas públicas municipais. 

  O Município salvaguarda que estes dados serão de acesso limitado às pessoas do 

universo municipal que tenham a necessidade de os conhecer. 

 Os dados pessoais dos menores de idade só serão recolhidos e tratados com o 

consentimento dos detentores das responsabilidades parentais ou encarregados de 

educação. 

 

 Em determinadas situações, os dados pessoais podem ter natureza mais sensível. 

O RGPD classifica-os como “categorias especiais de dados”. O tratamento associado a 

essas categorias especiais de dados merece uma proteção acrescida no âmbito do RGPD 

e é sujeito a salvaguardas técnicas e organizativas específicas. Assim, a junção de 

documentação que incorpora categorias especiais de dados só deverá ser efetuada 
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quando tais dados constem como documentos instrutórios dos modelos de requerimento e 

formulários disponibilizados e publicitados. 

  
 Princípios aplicáveis ao tratamento de dados 

 O Município de Gavião compromete-se a assegurar que os dados do titular por si 

tratados são: 

 Objeto de um tratamento lícito, leal e transparente em relação ao titular; 

 Recolhidos para finalidades determinadas, explícitas e legítimas, não sendo 

tratados posteriormente de uma forma incompatível com essas finalidades; 

 Adequados, pertinentes e limitados ao que é necessário relativamente às 

finalidades para as quais são tratados; 

 Exatos e atualizados sempre que necessário; 

 Conservados de uma forma que permita a identificação dos titulares dos dados 

apenas durante o período necessário para as finalidades para as quais são 

tratados; 

 Tratados de uma forma que garanta a sua segurança, incluindo a proteção contra o 

seu tratamento não autorizado ou ilícito e contra a sua perda, destruição ou 

danificação acidental, sendo adotadas as medidas técnicas ou organizativas 

adequadas. 

 

 Partilha e segurança 

  Os seus dados pessoais apenas serão partilhados com terceiros, com o seu 

consentimento expresso, no estrito cumprimento das obrigações legais ou no exercício de 

funções de interesse público. 

 Aplicamos processos e procedimentos de segurança, alicerçados num conjunto de 

ferramentas e tecnologias, desenvolvendo os melhores esforços para proteger os seus 

dados pessoais do acesso, uso ou divulgação não autorizados. 

 

 Cookies 

 O Município de Gavião utiliza cookies (pequenos ficheiros de texto que um site, ao 

ser visitado pelo utilizador, coloca no seu computador ou no seu dispositivo móvel através 
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do navegador de internet) por forma a melhorar o desempenho do browser e a sua 

experiência como utilizador. 

 

 Alteração da Política de Privacidade 

 Ocasionalmente, o Município de Gavião poderá atualizar a presente Política de 

Privacidade disponibilizando no sítio institucional sempre a versão mais recente. 

 

 
Gavião, 24 de janeiro de 2023 

 
 

O Presidente da Câmara Municipal de Gavião, 

 
 
 
 

(José Fernando da Silva Pio) 

Documento assinado digitalmente. Esta assinatura digital é equivalente à assinatura autógrafa1 
1 Cópias do documento são validadas com selo branco em uso na instituição. 
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