POLÍTICA DE PRIVACIDADE

MANUAL
PS.99-MN.04.00

POLÍTICA DE PRIVACIDADE

Índice
0

Introdução _________________________________________________________________ 2

1

Âmbito ____________________________________________________________________ 2

2

Responsável pelo tratamento de dados __________________________________________ 2

3

Como utilizamos os dados pessoais _____________________________________________ 3

4

Dados pessoais que recolhemos ________________________________________________ 3

5

Motivos por que partilhamos dados _____________________________________________ 4

6

Segurança de dados pessoais __________________________________________________ 4

7

Como aceder e controlar os seus dados pessoais___________________________________ 4

8

Retenção de dados pessoais ___________________________________________________ 5

9

Cookies e tecnologias semelhantes______________________________________________ 5

10

Redes sociais ______________________________________________________________ 5

11

Informações de contacto ____________________________________________________ 5

12

Alterações a esta política de privacidade _______________________________________ 6

Elaborado: DRH

Aprovado: CA

Data: 21/05/2018

Data: 25/05/2018

Página 1 de 6

MANUAL
PS.99-MN.04.00

POLÍTICA DE PRIVACIDADE

0 INTRODUÇÃO
A sua privacidade é importante para nós!
A política de privacidade da APDL esclarece quais são os dados pessoais que recolhemos e com que
finalidades, e quais os princípios que orientam a utilização desses dados e os direitos dos titulares dos
dados.
A APDL é uma sociedade anónima de capitais exclusivamente públicos e tem por objeto a administração
dos portos do Douro, Leixões e Viana do Castelo e da via navegável do rio Douro, visando a sua exploração
económica, conservação e desenvolvimento, abrangendo o exercício das competências e prerrogativas de
autoridade portuária que lhe estejam, ou venham a estar, cometidas.
Presta serviços de reconhecido valor para os utilizadores dos portos de Leixões, do Douro e de Viana do
Castelo, através de uma adequada oferta de infraestruturas, de uma elevada eficiência operacional, de
recursos humanos qualificados e motivados, de uma prática de sustentabilidade e de segurança,
ordenando e desenvolvendo o espaço portuário e assegurando a adequada integração urbana, envolvendo
as comunidades portuárias.

1 ÂMBITO
Esta política de privacidade aplica-se a todos os dados pessoais e sensíveis tratados na APDL, e que nos
cheguem por qualquer canal disponível para o efeito: website, papel, telefone, email.
Recomendamos que quando nos remeta informação pessoal ou sensível, tenha todos os cuidados possíveis
para proteger a sua informação aquando da entrega.

2 RESPONSÁVEL PELO TRATAMENTO DE DADOS
A APDL como responsável pelo tratamento dos seus dados pessoais assegura que:
O tratamento dos seus 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(is);
Prossegue o compromisso de implementar uma cultura de minimização de dados
através da qual apenas recolhe, utiliza e conserva os dados pessoais necessários;

Não procede à divulgação ou partilha dos seus dados pessoais para fins comerciais
ou de publicidade;
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3 COMO UTILIZAMOS OS DADOS PESSOAIS
A APDL utiliza os seus dados pessoais, fornecidos em requerimento, candidaturas espontâneas,
comunicação, queixa, participação ou em website, exclusivamente para:
Fins estatisticos;
Gestão dos processos e satisfação do objeto especifico a que se destinam;

Também recolhemos as informações que nos fornece e o conteúdo das mensagens que nos envia, tais
como comentários, sugestões e críticas/reclamações.

4 DADOS PESSOAIS QUE RECOLHEMOS
Os dados pessoais que recolhemos dependem do contexto das suas interações com a APDL, e da APDL consigo.
Os dados que recolhemos podem incluir, entre outros, os seguintes:

Identificação:







Nome
Data de nascimento
Estado civil
NIF
Número do Cartão de Cidadão
Número de Segurança Social

Saúde e Condição Física:




Estado saúde
Baixas Médicas
Aptidão física

Dados Financeiros/Pagamento:



Número de identificação bancária
Rendimentos

Dados institucionais:


Email institucional
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Contactos:




Morada
Endereço de email
Número de telefone/telemóvel

Imagem:



Imagem das câmaras de segurança
Fotografias

Voz:


Chamadas telefónicas gravadas

5 MOTIVOS POR QUE PARTILHAMOS DADOS
Somente partilharemos com terceiros os seus dados pessoais nas seguintes
condições:




com o seu consentimento expresso;
no estrito cumprimento das obrigações legais;
no cumprimento de funções de interesse público/autoridade
pública.

6 SEGURANÇA DE DADOS PESSOAIS
Utilizamos um conjunto de tecnologias e procedimentos de segurança
adequados para proteger o acesso, uso ou divulgação não autorizados dos
dados pessoais.

7 COMO ACEDER E CONTROLAR OS SEUS DADOS PESSOAIS
Possibilitamos, a seu pedido, o acesso, a retificação, a limitação de tratamento e ainda o apagamento dos
dados pessoais. Tem também o direito de se opor ao processamento dos seus dados pessoais.
Caso a utilização dos seus dados pessoais seja baseada no consentimento, tem o direito de o retirar, sem
comprometer a validade do tratamento de dados efetuado até esse momento.
Sobre o acesso aos dados pessoais, pode:






Aceder aos seus dados
Saber quem tem acesso aos seus dados
Saber como os seus dados são processados
Saber para que fins são usados os seus dados
Pedir os seus dados num formato portável
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Direito ao esquecimento:


Pedir que se eliminem os meus dados

8 RETENÇÃO DE DADOS PESSOAIS
Conservamos os seus dados pessoais pelo período necessário e razoável, no âmbito
da(s) finalidade(s) para os quais os recolhemos.

Os períodos de conservação podem mudar, significativamente, quando fins
de arquivo de interesse público ou motivos históricos, científicos ou
estatísticos o justifiquem, comprometendo-se a APDL a adotar as adequadas
medidas de conservação e segurança.
O período de conservação de candidaturas espontâneas é de 2 anos.
Os dados serão removidos assim que deixarem de ser necessários para a
finalidade a que se destinavam ou quando o consentimento for retirado.

9 COOKIES E TECNOLOGIAS SEMELHANTES
A APDL usa nos seus Websites cookies que permitem melhorar o desempenho e a experiência de
navegação dos seus Clientes/Utilizadores, aumentando, por um lado, a rapidez e eficiência de resposta e,
por outro, eliminando a necessidade de introduzir repetidamente as mesmas informações.
Para informação detalhada sobre este assunto aconselhamos a leitura atenta da nossa Política de Cookies,
disponível no site da APDL.

10 REDES SOCIAIS
A APDL está presente na rede social Facebook, através de https://www.facebook.com/portodeleixoes.
Deixe os seus comentários e sugestões aqui com a confiança que não usamos a sua informação pessoal
para fazer profiling.
Sendo o Facebook uma aplicação terceira, aconselhamos que consulte a Política de Privacidade do
Facebook para se inteirar dos seus direitos.

11 INFORMAÇÕES DE CONTACTO
Para mais informações sobre as práticas de privacidade da APDL e sobre os seus direitos consulte a página
www.apdl.pt/privacidade.
Visite a área no nosso site Encarregado de Proteção de Dados ou envie um email para dpo@apdl.pt.
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12 ALTERAÇÕES A ESTA POLÍTICA DE PRIVACIDADE
A política de privacidade será atualizada para refletir os comentários dos nossos clientes.
Quando publicarmos alterações a esta política registaremos a "data de atualização".
Recomendamos que consulte, periodicamente, a nossa política de privacidade para se manter informado
sobre o modo como a APDL está a proteger as suas informações.
Poderá fazer sugestões de melhoria a partir da página web http://www.apdl.pt/contacte-nos.
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