PEDIDO DE ACREDITAÇÃO DE INVESTIGADOR PARA ACESSO A DADOS ESTATÍSTICOS PARA FINS DE INVESTIGAÇÃO CIENTÍFICA

Aviso de privacidade e consentimento
(Cada investigador envolvido no pedido – investigador solicitante e outros investigadores que terão acesso aos
dados – deve assinar uma declaração de Aviso de privacidade e consentimento)

Aviso de privacidade e consentimento
No pedido de acreditação de investigador para acesso a dados estatísticos para fins de investigação científica
são recolhidos dados de identificação do investigador solicitante e outros investigadores que terão acesso aos
dados.
As informações pessoais fornecidas ao abrigo do pedido de acreditação serão integradas numa Base de Dados
que ficará registada, nos termos do Regulamento UE 2016/679 (RGPD) e poderão ser fornecidas a outras
entidades implicadas na satisfação do seu pedido. Os dados serão ainda utilizados para fins de produção
estatística para avaliação e monitorização do protocolo, assim como para divulgação dos temas de
investigação.
•
é garantido aos titulares dos dados pessoais o direito de acesso, correção, oposição e eliminação de
dados pessoais.
•
os dados pessoais apenas serão armazenados durante o tempo necessário à prossecução das
finalidades do pedido.
•
todos os dados são mantidos num ambiente tecnológico seguro, nos servidores principais da DGEEC
localizados em Portugal e do INE.
•
o acesso aos dados pessoais é restrito aos colaboradores das entidades envolvidas no protocolo,
responsáveis pela sua gestão e manutenção existindo medidas de segurança física e lógicas associadas para
acesso aos dados pessoais.
No que respeita à garantia da privacidade e proteção de dados pessoais, a DGEEC rege-se por três normativos
que regulam toda a sua atividade:
a)
a Politica de Privacidade da Direção-Geral, disponível em:
https://tinyurl.com/polpdgeec e que teve inicio de vigência no passado dia 25 de maio 2018, coincidindo com a
entrada em vigor do RGPD.
b)
o Código de Conduta da Direção-Geral, disponível em:
https://tinyurl.com/yb4vhr27 que inclui clausula para a temática da proteção de dados.
c)
e, finalmente, como parte integrante do Código de Conduta da DGEEC, o Código de Conduta para as
Estatísticas Europeias, disponível em: https://tinyurl.com/ybxk9vza
Para questões relacionadas com a privacidade de dados pessoais poderão contactar, por escrito, o encarregado
de proteção de dados, através do seguinte endereço de correio eletrónico:
proteção.dados@dgeec.mec.pt , por forma a obter todos os esclarecimentos adicionais necessários, relativos a
políticas e procedimentos para assegurar a privacidade de dados pessoais.
No caso de ter necessidade de apresentar reclamação relativamente à utilização dos seus dados pessoais e de
acordo com o RGPD, 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 - Fax: +351 213976832 - e-mail:
geral@cnpd.pt

Esta declaração obrigatória para todos os investigadores que terão acesso aos dados, incluindo o solicitante, é
parte integrante do pedido de acreditação para acesso a dados estatísticos para fins de investigação científica do
sistema de acreditação criado no contexto do Protocolo, assinado, em 29 de Dezembro de 2014, entre o Instituto
Nacional de Estatística (INE, IP), a Fundação para Ciência e Tecnologia (FCT, IP) e a Direção-Geral de
Estatísticas da Educação e Ciência do Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior (DGEEC-MCTES).

De forma a permitir que o tema e o seu nome possam ser divulgados nos sítios e outras plataformas de
divulgação das entidades envolvidas no protocolo nomeadamente: o Instituto Nacional de Estatística (INE, IP),
a Fundação para Ciência e Tecnologia (FCT, IP) e a Direção-Geral de Estatísticas da Educação e Ciência do
Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior (DGEEC-MCTES), torna-se necessário obter o seu
consentimento explicito.
De referir que relativamente ao consentimento do(s) tema(s) a autorizar para efeitos de divulgação, pode
posteriormente retirar o mesmo em data posterior, comunicando à DGEEC por escrito através de reenvio deste
aviso de privacidade e consentimento, com as devidas atualizações.

Consentimentos:
De forma a expressar o seu consentimento à divulgação do(s) tema(s), assinale a sua opção:
Nome do Tema

__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________

Sim

Não

☐
☐
☐

☐
☐
☐

Data ____/_____/________ Assinatura __________________________________________________

Esta declaração obrigatória para todos os investigadores que terão acesso aos dados, incluindo o solicitante, é
parte integrante do pedido de acreditação para acesso a dados estatísticos para fins de investigação científica do
sistema de acreditação criado no contexto do Protocolo, assinado, em 29 de Dezembro de 2014, entre o Instituto
Nacional de Estatística (INE, IP), a Fundação para Ciência e Tecnologia (FCT, IP) e a Direção-Geral de
Estatísticas da Educação e Ciência do Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior (DGEEC-MCTES).

