CÂMARA MUNICIPAL DE LISBOA
Direção Municipal de Higiene Urbana

ANEXO V
NFORMAÇÃO SOBRE PROTEÇÃO DE DADOS PESSOAIS
O Município de Lisboa respeita integralmente as regras relativas à proteção de dados pessoais, usando os dados recolhidos
exclusivamente para as finalidades abaixo descritas e pelo período indispensável para o efeito e tomando todas as precauções relativas a
segurança dos dados recolhidos, nomeadamente, limitando os acessos apenas a pessoas devidamente autorizadas.
O Município de Lisboa necessita de recolher alguns dados pessoais com vista a proceder ao ato público da Hasta Pública n.º
02/HP/DMHU/22, para “ALIENAÇÃO DE EQUIPAMENTOS INOPERACIONAIS E OUTROS MATERIAIS DE POLIETILENO DE ALTA
DENSIDADE (PEAD) E POLIPROPILENO (PP) EXISTENTES NAS INSTALAÇÕES DO MUNICÍPIO DE LISBOA ATÉ AO VALOR
MÁXIMO DE 150.000,00€”, na data agendada.
Assim, nos termos do Regulamento Geral sobre a Proteção de Dados (RGPD), aprovado pelo Regulamento (UE) 2016/679 do
Parlamento Europeu e do Conselho, de 27 de abril de 2016, informa-se ainda o seguinte:
O Município de Lisboa é a entidade responsável pelo tratamento de dados, como definido no RGPD. As comunicações para o exercício
dos direitos atribuídos pela legislação, relativa a proteção de dados pessoais, devem ser dirigidas à Direção Municipal de Higiene Urbana,
sita na Avenida Infante Dom Henrique, Lote 1 – 1800-220 Lisboa, ou para o endereço eletrónico dmhu.procedimentos@cm-lisboa.pt;
ainda, pelos telefones números 218 173 172 / 218 172 651.
a) Para além dos dados recolhidos no processo de forma direta não foram recolhidos outros dados.
b) Os dados não são cedidos a outras entidades.
c) Os dados serão conservados até que a finalidade para a qual foram recolhidos esteja concluída.
d) O fornecimento dos dados é obrigatório e lícito, com fundamento no disposto na alínea b) do artigo 6.º do RGPD.
e) Os dados recolhidos não são usados pelo Município de Lisboa para decisões automatizadas, nomeadamente não são tratados para a
definição de perfis.
f) O titular, relativamente aos dados pessoais que lhe digam respeito, tem os seguintes direitos:
i. A exercer perante o Município de Lisboa: direito de informação; direito de acesso; direito de retificação dos dados inexatos; direito ao
apagamento; direito à limitação do tratamento; direito de portabilidade dos dados; direito de oposição ao tratamento; direito a não ficar
sujeito a decisões exclusivamente automatizadas, incluindo a definição de perfis; nas situações de consentimento, direito de retirar
consentimento em qualquer altura, sem comprometer a licitude do tratamento efetuado com base no consentimento previamente dado.
ii. A exercer perante o Encarregado de Proteção de Dados (através do email dmhu.procedimentos@cm-lisboa.pt; ou por carta para
Avenida Infante Dom Henrique, Lote 1 – 1800-220 Lisboa) o direito de apresentar exposições.
iii. A exercer perante a autoridade de controlo (nomeadamente, Comissão Nacional de Proteção de Dados): direito de apresentar
reclamação.
iv. A exercer perante as instâncias jurisdicionais competentes: direito a ação judicial e a indemnização no caso de violação dos seus
direitos.
Tomei conhecimento da informação sobre proteção de dados pessoais.
Identificação da entidade: _________________________________________________
Assinatura (representante legal): ____________________________________________

Data, __ /__ /___

____________________________
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