
Direção-Geral da Comunicação 

Direção dos Gabinetes de Ligação 

 

Declaração de Confidencialidade 

O Regulamento (UE) 2018/1725 (a seguir designado «Regulamento») é aplicável ao tratamento 
de dados pessoais pelo Parlamento Europeu. 

Nos termos dos artigos 15.º e 16.º deste Regulamento, o Parlamento Europeu presta aos titulares 
dos dados as seguintes informações: 

• A entidade responsável pelo tratamento dos dados é o Parlamento Europeu 

Direção-Geral da Comunicação 
Direção dos Gabinetes de Ligação 
Pessoa designada como responsável pelo tratamento dos dados: Stephen CLARK Correio 
eletrónico: patronage@ep.europa.eu  

• A finalidade do tratamento dos dados é a gestão dos patrocínios do PE. 

• Os dados pessoais recolhidos e utilizados para as operações de processamento são os 

seguintes: 

- Apelido 

- Nome próprio  

- Endereço postal 

- Telefone 

- Correio eletrónico 

 

• O destinatário dos dados é a Presidência do Parlamento Europeu.  

• Os titulares dos dados têm o direito de aceder, retificar ou suprimir os dados que lhes dizem 

respeito, entrando em contacto com o responsável pela operação de tratamento de dados.  

• É possível, a qualquer momento, deixar de receber informações sobre os eventos 

organizados pelo Parlamento Europeu, escrevendo ao Gabinete de Ligação do seu país de 

residência. 

• A base jurídica da operação de tratamento de dados é uma Decisão da Mesa do Parlamento 

Europeu (PE 422.553/BUR). 

• O limite de tempo para o armazenamento de dados é de 5 anos a contar da data de receção 

de um pedido de patrocínio. 

• A qualquer momento, poderá retirar o seu consentimento (sem prejuízo da legalidade do 

processamento de dados com base no consentimento prévio), exercer seu direito de aceder, 

retificar ou apagar os dados que lhe dizem respeito e restringir ou objetar ao respetivo 

processamento, entrando em contacto com o responsável pelo tratamento de dados 

patronage@ep.europa.eu Poderá contactar igualmente o responsável pela proteção de 

dados do   Parlamento Europeu data-protection@ep.europa.eu  e  apresentar uma 

queixa à Autoridade Europeia para a Proteção de Dados (EDPS) edps@edps.europa.eu 
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