FORMULÁRIO DE PEDIDO DE ACREDITAÇÃO E DE CEDÊNCIA DE DADOS ESTATÍSTICOS

Aviso de privacidade e consentimento
1 - Informação
No pedido de acreditação e de cedência de dados estatísticos para fins de investigação
científica, criado no contexto do Protocolo assinado em 18 de maio de 2022 entre a DireçãoGeral de Estatísticas da Educação e Ciência (DGEEC), o Instituto Nacional de Estatística, I.P. (INE)
e a Fundação para a Ciência e a Tecnologia, I. P. (FCT), são recolhidos os dados pessoais de
identificação do requerente e dos outros investigadores que terão acesso aos dados estatísticos
listados no Formulário.
Nos termos do Regulamento UE 2016/679, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 27 de
abril de 2016, relativo à proteção das pessoas singulares no que diz respeito ao tratamento de
dados pessoais e à livre circulação desses dados (RGPD), é pertinente a seguinte informação:
a)

São responsáveis conjuntos pelo tratamento dos dados pessoais (RT): a Direção-Geral de
Estatísticas da Educação e Ciência (DGEEC), com sede na Avenida 24 de Julho, n.º 134,
1399-054, Lisboa, o Instituto Nacional de Estatística, I.P. (INE), com sede na Av. António José
de Almeida, 1000-043, Lisboa e a Fundação para a Ciência e a Tecnologia, I. P. (FCT), com
sede na Av. D. Carlos I, 126, 1249-074 Lisboa. Poderão ainda ser contactados o
Encarregados de Proteção de dados da DGEEC (através do email: dpo@dgeec.medu.pt), do
INE (através do email: enc.protecaodados@ine.pt) ou da FCT (através do email:
dpo@fct.pt);

b)

Os dados pessoais fornecidos são os necessários para a instrução do pedido de
acreditação e serão ainda utilizados para fins de avaliação e monitorização do protocolo,
sendo conservados durante o tempo necessário à prossecução da gestão e monitorização
do projeto desenvolvido pelo investigador, de acordo com a data de fim do projeto por este
indicada no pedido de acreditação, acrescida de seis meses, para quaisquer contactos
posteriores que sejam necessários;

c)

Os dados pessoais fornecidos ao abrigo do pedido de acreditação serão integrados
numa Base de Dados detida e gerida pela Direção-Geral de Estatísticas da Educação e
Ciência (DGEEC) e poderão ser fornecidos às outras entidades implicadas na satisfação do
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seu pedido (Instituto Nacional de Estatística, I.P. - INE e Fundação para a Ciência e
Tecnologia, I.P. - FCT);
d)

Se o investigador o consentir, será divulgado o seu nome e título do projeto de
investigação e ser-lhe-á enviada informação sobre a disponibilidade de novas bases de
microdados;

e) É garantido aos titulares dos dados pessoais o direito de acesso, retificação, oposição e
apagamento dos seus dados pessoais;
f)

Todos os dados são mantidos na infraestrutura tecnológica dos RT, em ambiente seguro,
designadamente de acordo com a Resolução do Conselho de Ministros n.º 41/2018 de 28
de março.

g)

Não existe transferência ou comunicação de dados a outras entidades da UE ou de países
terceiros;

h) No que respeita à garantia da privacidade e proteção de dados pessoais poderá ser
consultada informação nos sítios dos responsáveis pelo tratamento1;
i) Para questões relacionadas com o exercício de direitos ou outras informações poderá
contactar, por escrito, a encarregada de proteção de dados da DGEEC, através do seguinte
endereço de correio eletrónico - dpo@dgeec.medu.pt, por forma a obter todos os
esclarecimentos adicionais necessários, relativos a políticas e procedimentos para assegurar
a privacidade de dados pessoais;
j) No caso de ter necessidade de apresentar reclamação relativamente à utilização dos seus
dados pessoais poderá apresentar a sua reclamação junto da autoridade de controlo
nacional, através dos contactos: Av. D. Carlos I, 134 - 1.º 1200-651, Lisboa – Tel.: +351
213928400, e-mail: geral@cnpd.pt

1

DGEEC, INE, FCT
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2 - Consentimento
De forma a permitir que o seu nome, o título do projeto que originou a cedência dos dados
estatísticos e os seus dados de contacto possam ser: i) divulgados no sítio2 e/ou outras
plataformas de divulgação das entidades envolvidas no protocolo, e/ou ii) utilizados para o envio
de informação sobre a disponibilidade de novas bases de microdados, torna-se necessário obter
o seu consentimento explícito. Nestes termos:
a) Consente na divulgação do seu nome e título do projeto, conforme constam no
Formulário do Pedido de acreditação e de cedência de dados estatísticos, nos sítios e
outras plataformas de divulgação das entidades envolvidas no protocolo?
Assinale a sua opção, pf.
Sim



Não



b) Consente na utilização do seu contacto (endereço eletrónico), conforme consta no
Formulário de pedido de acreditação e de cedência de dados estatísticos, para efeitos de
envio de informação sobre a disponibilidade de novas bases de microdados?
Assinale a sua opção, pf.
Sim



Não



Caso pretenda retirar o seu consentimento, a uma ou às duas opções, contacte a DGEEC
(dpo@dgeec.medu.pt) ou o INE (enc.protecaodados@ine.pt).
Nome (preencha de forma legível) _____________________________________________________
Assinatura _________________________________________________________________
(cf. Cartão do Cidadão)

Data ____/_____/_________

2

Sites institucionais da Direção-Geral de Estatísticas da Educação e Ciência (DGEEC), do Instituto Nacional de Estatística, I.P. (INE) e da
Fundação para a Ciência e a Tecnologia, I. P. (FCT).
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