LISBOA
Lagoas Park, Edifício 3, Piso 3
2740-266 Porto Salvo
Oeiras – Portugal
Tel.: +351 217 123 010
Fax: +351 217 123 011

PORTO
Av. Sidónio Pais, 379
Ed. Hoechst A, Piso 3, Dto.
4100-468 Porto – Portugal
Tel.: +351 223 391 810
Fax: +351 223 391 811

POLÍTICA DE PRIVACIDADE
SECÇÃO 1 – CONTACTOS
Os temas relacionados com a recolha e tratamento de dados pessoais são da responsabilidade
do Responsável pelo Tratamento de Dados Pessoais. Qualquer comunicação sobre este tema
pode ser endereçada para o seguinte os seguintes contactos:
MULTICERT – Serviços de Certificação Electrónica, S.A.
Morada:

Lagoas Park, Edifício 3, Piso 3
2740-266 Porto Salvo
Oeiras - Portugal

Contacto Telefónico:
Horário de Atendimento:
Email:

+351 217 123 010
De Segunda a Sexta, das 9h às 18h
privacy@multicert.com

SECÇÃO 2 – CONCEITOS E DEFINIÇÕES
Para efeitos de clarificação e consenso no entendimento e interpretação do conteúdo disposto
nesta política, apresenta-se a definição dos seguintes conceitos:
2.1.

Dados Privados – Entende-se por dados privados todos os dados que, direta ou
indiretamente, identificam um indivíduo, por exemplo nome e sobrenome, morada,
código postal, número de telefone, número de documento de identificação, entre
outros.

2.2.

Categorias Especiais de Dados Privados, ou Dados Sensíveis – Entende-se por
categorias especiais de dados privados, ou dados sensíveis, todo e qualquer dado
que revele a origem racial ou étnica, opiniões políticas, convicções religiosas ou
filosóficas, filiação sindical, dados genéticos, dados biométricos que identifiquem
uma pessoa de forma inequívoca, dados relativos à saúde ou dados relativos à vida
sexual ou orientação sexual do titular dos dados.

SECÇÃO 3 – PRINCÍPIOS DA PRIVACIDADE DE DADOS
A recolha e tratamento de dados pessoais pela Multicert é gerida cumprindo os seguintes
princípios:
3.1.

Princípio da Licitude, Lealdade e Transparência – Os dados pessoais apenas
são obtidos e tratados de forma lícita e transparente.

3.2.

Princípio da Limitação das Finalidades – O titular dos dados pessoais será
sempre informado sobre as finalidades de processamento dos seus dados,
previamente à recolha e tratamento dos mesmos.
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Os dados pessoais apenas são processados com a finalidade para a qual foram
recolhidos, sendo essa finalidade assente em bases legais. A base legal pode ser
proveniente de legislação, contratos ou através do consentimento explícito por parte
do titular dos dados privados, de acordo com o artigo 7.º do Regulamento 2016/679.
3.3.

Princípio da Exatidão – Os dados pessoais são atualizados sempre que
considerado relevante para garantia da sua exatidão e dos serviços prestados pela
Multicert. A atualização de dados pode partir da iniciativa do titular dos dados ou da
Multicert. Neste último caso, a Multicert reserva-se ao dever de notificar o titular de
dados relativamente à retificação dos mesmos, salvo se tal notificação se revelar
impossível ou implicar um esforço desproporcional.

3.4.

Princípio da Limitação da Conservação – Os dados pessoais apenas são
conservados durante o período necessário para as finalidades para as quais foram
obtidos e durante o período necessário para cumprimento de imposições legais,
nomeadamente para cumprimento do Regulamento nº 910/2014.

3.5.

Princípio de garantia de Integridade e Confidencialidade – A Multicert tem
implementadas

medidas

organizacionais

e

técnicas

para

garantir

a

confidencialidade e integridade dos dados pessoais que detém.
3.6.

Dados Sensíveis – Em circunstâncias excecionais podem ser fornecidos dados
sensíveis à Multicert. Nestes casos, a Multicert procederá de acordo com a
sensibilidade da informação e em conformidade com a legislação aplicável, o que
implicará a necessidade de obtenção de consentimento explícito para a recolha e
tratamento dessa informação, sempre que o titular dos dados não tiver
manifestamente tornado públicos esses mesmos dados.

3.7.

Transmissão de Dados para Terceiros – A Multicert procederá à transmissão dos
seus dados pessoais para outras entidades sempre que esta transmissão se tornar
imperativa ao fornecimento do produto/serviço solicitado pelo titular dos dados. A
informação apenas será transmitida para outras entidades ao abrigo da legislação
europeia ou para outras entidades localizadas em países que garantam o mesmo
nível de segurança dos dados pessoais aplicável à União Europeia.

SECÇÃO 4 – DIREITOS DO TITULAR DE DADOS PESSOAIS
O titular de dados pessoais tem o direito à proteção e atualização dos seus dados pela Multicert,
quando tiver sido esta entidade a recolher/tratar esses mesmos dados, de acordo com a
legislação europeia em vigor.
Os titulares de dados pessoais têm:
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Direito de Acesso – o titular dos dados pessoais tem o direito de obter do
responsável pelo tratamento a confirmação de que os dados pessoais que lhe digam
respeito são ou não objeto de tratamento, e se for o caso, o direito de aceder ou
obter uma cópia dos seus dados pessoais.

4.2.

Direito de retificação – o titular dos dados pessoais tem o direito de obter, sem
demora injustificada, do responsável pelo tratamento a retificação dos dados
pessoais inexatos que lhe digam respeito.
Por outro lado, o titular é também responsável por notificar a Multicert
sempre que exista alteração dos dados pessoais constantes no âmbito do
serviço de emissão de certificados digitais.

4.3.

Direito ao Esquecimento – O titular dos dados pessoais tem o direito de obter do
responsável pelo tratamento a eliminação dos seus dados pessoais, sem demora
injustificada, e este tem a obrigação de apagar os dados pessoais, sem demora
injustificada.
4.3.1.

O direito ao esquecimento é aplicável quando se verifique (i) que os dados já
não são necessários para a finalidade que motivou a sua recolha; (ii) o titular
tiver retirado o seu consentimento explícito; (iii) o titular tiver exercido o seu
direito à oposição; (iv) os dados tiverem sido obtidos ilicitamente; (v) os dados
tiverem de ser apagados por imposição jurídica.

4.3.2.

O direito ao esquecimento não é aplicável quando o tratamento de dados
pessoais se revele necessário ao cumprimento de uma obrigação legal.

A Multicert reserva-se ao direito de manter os dados pessoais referentes à
emissão de certificados digitais pelo tempo determinado ao abrigo do
Regulamento nº 910/2014.
4.4.

Direito à Limitação do Tratamento – o titular dos dados pessoais tem o direito de
obter do responsável pelo tratamento a limitação do tratamento, quando: (i) o titular
tiver contestado a exatidão dos dados; (ii) o tratamento for ilícito; (iii) os dados não
serem mais necessários para as finalidades em que foram obtidos; (iv) o titular tiver
exercido o seu direito à oposição.
4.4.1.

Quando o tratamento tiver sido limitado por um dos casos previstos em 4.4, os
dados pessoais só podem, à exceção da conservação, ser objeto de tratamento
com o consentimento do titular, ou para efeitos de declaração, exercícios ou
defesa de um direito num processo judicial.

4.4.2.

O titular que tiver obtido a limitação do tratamento nos termos do ponto 4.4, é
informado pelo responsável pelo tratamento antes de ser anulada a limitação
ao referido tratamento.
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Direito à portabilidade – O titular dos dados tem o direito de receber os seus dados

4.5.

pessoais que tenha fornecido ao responsável pelo tratamento, num formato
estruturado, de uso corrente e de leitura automática, e o direito de transmitir, ou
solicitar ao responsável pelo tratamento a transmissão, desses dados ao
responsável

pelo

tratamento

de

outra

entidade,

sempre

que

tal

seja

automaticamente possível, e quando: (i) a licitude para recolha e tratamento de
dados tiver sido obtida através de consentimento explícito ou de contrato; (ii) o
tratamento for realizado por meios automatizados.
Direito à oposição – O titular de dados tem o direito de se opor em qualquer

4.6.

momento, por motivos relacionados com a sua situação particular, ao tratamento
dos dados pessoais que lhe digam respeito quando o tratamento: (i) é realizado
para efeitos do exercício de funções de interesse público ou autoridade pública; (ii)
é realizado para efeito dos interesses legítimos prosseguidos pelo responsável pelo
tratamento ou por terceiros; (iii) é realizado para fins que não sejam aqueles para
os quais os dados pessoais foram recolhidos, e sobre o qual não tenha sido obtido
consentimento explícito do titular de dados ou não hajam fundamentos jurídicos que
o justifiquem; (iv) ocorre para efeitos de comercialização direta. Neste caso, apenas
é cessado o tratamento de dados para efeitos de comercialização direta.
Nestes casos, o responsável pelo tratamento cessa o tratamento dos dados, a não
ser que apresente razões imperiosas e legítimas para que o tratamento de dados
prevaleça sobre os interesses, direitos e liberdades do titular de dados ou por razões
do foro judicial:
4.6.1.

O titular dos dados tem o direito de não ficar sujeito a nenhuma decisão tomada
exclusivamente com base no tratamento automatizado, incluindo a definição
de perfis, que produza efeitos na sua esfera jurídica ou que o afete
significativamente de forma similar. Esta situação não se aplica se a decisão:
(i) for necessária à celebração ou execução de um contrato entre o titular dos
dados e o responsável pelo tratamento de dados; (ii) for autorizada pelo direito
europeu ou nacional; (iii) for baseada no consentimento explícito do titular dos
dados.

SECÇÃO 5 – DEVERES DA MULTICERT
A

Multicert

protege

os

direitos

dos

titulares,

e

atualiza

os

dados,

que

foram

recolhidos/processados por si, de acordo com a legislação europeia em vigor. A Multicert tem:
5.1.

Dever de Informar –
A Multicert tem o dever de informar o titular de dados, previamente à
recolha/tratamento dos mesmos, com a informação referente às finalidades
de tratamento, eventuais transferências de informação que possam ocorrer,
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prazo de conservação dos dados, direito de apresentar reclamação junto da
Autoridade de Controlo, entre outros elementos informativos.

5.2.

Dever de Notificação – A Multicert comunica a cada destinatário a quem os dados
pessoais tenham sido transmitidos qualquer retificação ou eliminação dos dados
pessoais ou limitação do tratamento a que se tenha procedido em conformidade
com os direitos de retificação, esquecimento ou limitação do tratamento, salvo se
tal comunicação se revelar impossível ou implicar um esforço desproporcional. Se
o titular dos dados o solicitar, o responsável pelo tratamento fornece-lhe
informações sobre os referidos destinatários.

5.3.

Dever de Portabilidade e Transferência de Dados Pessoais – A Multicert tem o
dever de, quando solicitado pelo titular dos dados pessoais, transmitir a este último
os seus dados pessoais, num ficheiro em formato estruturado, de uso corrente e
leitura automática. Quando solicitado pelo titular de dados e quando tecnicamente
possível, o responsável pelo tratamento procede à transferência do ficheiro com os
dados pessoais para uma terceira entidade designada pelo titular dos dados.

5.4.

Dever de Limitação da Finalidade –
A Multicert apenas recolhe os dados pessoais adequados, pertinentes e
estritamente necessários à execução das finalidades para as quais são
tratados.

11 de maio de 2017
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