
Declaração de privacidade para o tratamento de dados pessoais relativos aos processos 
de mercados públicos do OEDT 

(Anexo ao convite à apresentação de propostas/concurso e caderno de encargos) 
 
1. Enquadramento do controlador de dados  
 
A recolha e tratamento de dados pessoais por parte do OEDT estão sujeitos ao Regulamento 
(CE) n º 45/2001 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 18 de Dezembro de 2000, relativo à 
protecção das pessoas no tratamento de dados pessoais pelas instituições e órgãos da União 
Europeia e à livre circulação desses dados.  
 
A recolha e tratamento desses dados pessoais está sob a responsabilidade do responsável pelo 
Controlo de Dados, designado daqui em diante como o Controlador, conforme indicado no 
convite à apresentação de propostas/concurso. 
 
2. Quais as informações pessoais recolhidas e para que fins? Quais são as bases legais 
e os meios técnicos utilizados ?  
 
Tipos de dados pessoais  
 
Os dados pessoais recolhidos e processados referem-se ao proponente, aos membros do seu 
pessoal ou pessoal subcontratado (pessoas singulares). As informações podem dizer respeito 
aos seguintes dados:  
 
� Nome; 
� Função; 
� Contactos (correio electrónico, número de telefone profissional, número de telemóvel, 

número de fax, endereço postal, empresa e departamento, país de residência, endereço de 
Internet); 

� Certificados de contribuições para a segurança social e impostos pagos, registo criminal; 
� Número de conta bancária (códigos IBAN e BIC), número de contribuinte, número do 

passaporte, número de Bilhete de Identidade; 
� Informação para a avaliação dos critérios de selecção ou de elegibilidade; conhecimentos, 

formação técnica e linguística, formação escolar, experiência profissional, incluindo detalhes 
do trabalho actual e passado; 

� Declaração de honra que não se encontra em qualquer uma das situações de exclusão 
referidas no artigo 93 º e 94 º do Regulamento Financeiro. 

 
Finalidade 
 
Após a recepção da sua proposta ou pedido de participação os seus dados pessoais são 
recolhidos e tratados para efeitos de execução, gestão, seguimento e acompanhamento dos 
respectivos procedimentos de mercados públicos e contratuais do OEDT.  
 
Bases legais  
 
Nos termos do artigo 74 º do Regulamento Financeiro aplicável ao OEDT, adoptado pelo 
Conselho de Administração do OEDT a 9 de Janeiro de 2009, as disposições relevantes do 
Regulamento do Conselho n. º 1605/2002 (Regulamento Financeiro aplicável ao orçamento geral 
da União Europeia) e o Regulamento n º 2342/2002 (normas detalhadas para a implementação 
do referido Regulamento Financeiro - Normas de Implementação), são aplicáveis aos processos 
de mercados públicos e contratuais do OEDT.  



Meios técnicos  
 
Os seus dados pessoais são fornecidos através da apresentação da sua proposta. A informação 
é recolhida em ficheiros e arquivada num sistema isolado e seguro. A informação é tratada e 
arquivada por pessoal autorizado do OEDT (conforme descrito na Secção 4. abaixo), sob a 
responsabilidade do Controlador. 
 
3. Quem tem acesso aos seus dados pessoais e a quem são divulgados?  
 

Para o efeito acima descrito é dado acesso aos respectivos dados pessoais a: 

 
� Pessoal do OEDT para fins de execução, gestão, seguimento e acompanhamento dos 

procedimentos de mercados públicos e contratuais e respectivas operações; 
 
� Os órgãos responsáveis por tarefas de acompanhamento, inspecção ou auditoria, em 

conformidade com a legislação da União Europeia aplicável (tais como o Tribunal de 
Contas Europeu, o Serviço de Auditoria Interna da Comissão Europeia, o Organismo 
Europeu de Luta Anti fraude - OLAF), estando esses órgãos obrigados a não utilizar os 
dados pessoais com uma finalidade diferente daquela para a qual lhes foram transmitidos. 

 
4. Como protegemos os seus dados?  
 
Os dados pessoais recolhidos e toda a informação relacionada são arquivadas nas instalações 
do OEDT em armários fechados e numa base de dados electrónica num servidor do OEDT. Em 
conformidade com as disposições pertinentes da política de segurança do OEDT, apenas os 
funcionários autorizados têm acesso a estes dados (informação digital e em papel), 
exclusivamente para os fins da execução, gestão, seguimento e acompanhamento dos 
processos de mercados públicose contratuais relevantes, sem prejuízo de uma eventual 
transmissão desses dados aos órgãos responsáveis pelo acompanhamento, seguimento ou 
auditoria em conformidade com a legislação da União Europeia pertinente (ver ponto 3 acima). 
 
5. Como pode verificar, alterar ou apagar os seus dados?  
 
Caso queira verificar quais são os seus dados pessoais arquivados pelo Controlador 
responsável, ou mesmo solicitar a alteração, correcção, ou remoção dos seus dados, por favor 
utilize os contactos indicados no convite à apresentação de propostas/ concurso, expondo  
explicitamente o seu pedido. Qualquer correcção dos seus dados pessoais terá em conta a 
protecção dos seus dados.  
Será prestada especial atenção a um pedido de remoção de dados, dado que pode conduzir a 
uma alteração dos termos do concurso e levar à exclusão conforme mencionado no Artigo 148 
das acima mencionadas Regras de Execução aplicáveis aos processos de mercados públicos  
do OEDT (ver Secção 2 acima). 
 
6. Quanto tempo são conservados os seus dados pessoais?  
 
Os seus dados pessoais serão conservados da seguinte forma: 
 
� Os arquivos relativos aos procedimentos de mercados públicos ou contratuais, incluindo 

dados pessoais, serão conservados no departamento responsável pelo procedimento até o 
concurso estar concluído e o contrato entrar em vigor, e nos arquivos por um período de 
sete anos após a assinatura do contrato com o adjudicatário (se o contrato já não estiver 
em vigor). No entanto, os arquivos relativos às propostas de proponentes não 
seleccionadas têm que ser conservados apenas por um período de 5 anos após a 
assinatura do contrato acima mencionado; 

 



� As facturas e outros documentos de transacções financeiras relacionados com a execução 
do contrato, incluindo os dados pessoais, devem ser mantidos por um período de cinco 
anos a contar da data da decisão de quitação da execução do orçamento do exercício a 
que estes documentos dizem respeito. 

 
� Até a conclusão de uma eventual auditoria, caso tenha começado antes do fim dos 

períodos acima mencionados. 
 
Uma vez que os períodos acima mencionados tenham decorrido, os arquivos do concurso e do 
contrato que contenham dados pessoais serão destruídos. 
 
7. Contactos  
 
Para quaisquer questões relacionadas com os seus direitos, não hesite em contactar o 
Controlador, usando os contactos indicados  no convite à apresentação de propostas ou no 
concurso, e expondo explicitamente o seu pedido.  
 
Pode contactar também o responsável pela Protecção de Dados do OEDT 
(dpo@emcdda.europa.eu) para questões relacionadas com o processamento dos seus dados 
pessoais. 
 
8. Recurso  
 
Se considerar que os seus direitos ao abrigo do Regulamento 45/2001 foram violados na 
sequência do tratamento dos seus dados pessoais pelo OEDT tem o direito de  recorrer junto da 
à Autoridade Europeia para a Protecção de Dados (http://www.edps.europa.eu),  


