Política de Privacidade e Proteção de Dados Pessoais do Itecons

Ao utilizar os nossos serviços, está a confiar-nos os seus dados pessoais. O Itecons compromete-se a respeitar
e proteger as informações que lhes são concedidas em conformidade com o Regulamento Geral de Proteção de
Dados (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.
Comprometemo-nos a:
Executar o tratamento de dados de forma lícita e leal, recolhendo apenas a informação pertinente e
necessária à finalidade a que se destina;
Permitir o acesso e alteração das informações pessoais ao titular dos dados;
Não utilizar os dados recolhidos para finalidades incompatíveis com as da recolha;
Garantir, sempre que for exigido, a obtenção de consentimento expresso do titular dos dados;
Perante a solicitação pelo titular, assegurar gratuitamente o direito de eliminação dos dados utilizados;
Respeitar o sigilo profissional em relação às informações tratadas;
Manter os dados exatos e, quando necessário, atualizá-los;
Garantir sistemas de segurança que impeçam a consulta, modificação, destruição ou adição dos dados
por pessoas não autorizadas;
Não ceder, através da venda, empréstimo ou qualquer outro tipo de comercialização, informação pessoal
recolhida online ou offline;
Não partilhar dados pessoais com outras pessoas/entidades, salvo as previstas na cláusula Terceiros, a
menos que seja dado, pelo Titular dos dados pessoais, consentimento explícito para partilhar esses
dados.
A presente Política de Privacidade e Proteção de Dados Pessoais tem como objetivo informá-lo como são
utilizados, como podem ser atualizados, geridos ou eliminados os dados pessoais, bem como as formas de
entrar em contacto com os responsáveis pelo tratamento destes. Os seus dados são tratados pelo Itecons Instituto de Investigação e Desenvolvimento Tecnológico para a Construção, Energia, Ambiente e
Sustentabilidade, entre outras entidades parceiras (terceiros) que auxiliam neste tratamento.
Responsável pelo tratamento dos dados pessoais
O Itecons é responsável pela recolha, tratamento, conservação, anonimização e/ou eliminação de dados
pessoais
dos
seus
associados,
parceiros,
clientes
ou
fornecedores.
Qualquer questão relativa à utilização dos dados pessoais, deverá ser apresentada para o endereço
eletrónico privacidade@Itecons.uc.pt.
No cumprimento das suas responsabilidades, e de acordo com o previsto no Regulamento Geral de Proteção de
Dados, o Itecons notificará a Comissão Nacional de Proteção de Dados (CNPD), sempre que tenha
conhecimento de qualquer violação de dados pessoais sob a sua responsabilidade.
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Terceiros
O Itecons, em cumprimento do Regulamento Geral de Proteção de Dados, poderá transmitir dados pessoais sob
a sua responsabilidade a terceiros. Nestes casos, o Itecons recorrerá apenas a subcontratantes que apresentem
garantias suficientes de execução de medidas técnicas e organizativas adequadas de uma forma que o
tratamento satisfaça os requisitos da presente Política de Privacidade e assegure a defesa dos direitos do Titular
dos dados pessoais.
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Utilização das informações recolhidas
Os dados recolhidos para os diversos fins são tratados e processados nos termos aprovados pela Comissão
Nacional de Proteção de Dados (CNPD).
O Itecons utiliza os dados pessoais recolhidos nas relações comerciais, relações contratuais ou pré-contratuais,
auditorias, na manutenção da segurança e integridade das instalações e dos equipamentos, na gestão financeira
e contabilística, e para fins de divulgação e comunicação.
De que forma protegemos as informações?
A circulação dos dados pessoais acarreta riscos, tais como: acesso não autorizado, apropriação indevida, má
utilização, perda e alteração. O Itecons dispõe de mecanismos que permitem mitigar esses riscos, sem prejuízo
da falibilidade das medidas de segurança da Internet e de outras ferramentas utilizadas pelo Itecons e
subcontratados.
Salientamos as principais medidas de proteção de dados pessoais:
armazenamento em servidores protegidos que são utilizados e acedidos de acordo com a política e os
padrões de segurança definidos internamente;
acesso restrito e limitado aos dados pessoais, de acordo com as necessidades decorrentes da atividade
do Itecons;
controlo de acessos às instalações do Itecons;
mecanismos de autenticação nos softwares utilizados;
encriptação de dados e segurança das aplicações utilizadas para os processar.
Os dados pessoais são conservados somente durante o período em que forem considerados necessários no
âmbito da finalidade para a qual foram recolhidos, período a partir do qual serão anonimizados ou destruídos.
Mediante solicitação pelo titular dos dados, este período poderá ser alterado. Caso haja imposição legal relativa
ao prazo de conservação de dados, só pode ser exercido o direito ao apagamento terminado esse prazo.
Informações analíticas
O Itecons utiliza o Google Analytics. Esta ferramenta monitoriza informações estatísticas relativas à utilização do
website geral do Itecons, micro-sites e websites de Projetos financiados de forma agregada e anónima. Os dados
utilizados para este fim não contêm informações de identificação pessoal ou informação privada. De qualquer
forma não dispensa a consulta das políticas de privacidade desta ferramenta.
Como pode o Titular dos dados pessoais gerir, atualizar e eliminar as suas informações?
Em qualquer momento, o Titular dos dados pessoais pode solicitar ao Itecons os dados que se encontram em
nossa posse, solicitar a atualização desses mesmos dados ou solicitar a sua eliminação. Esta solicitação deverá
ser enviada para o seguinte endereço de email: privacidade@Itecons.uc.pt.
Que direitos tem o Titular dos dados pessoais?
Conforme já referido, o Titular dos dados pessoais pode solicitar ao Itecons os dados que se encontram em
nossa posse, solicitar a atualização desses mesmos dados ou solicitar a sua eliminação. Contudo, sempre que
exista um prazo de conservação de dados imposto por lei, o Itecons reserva-se o direito de não executar o
pedido do Titular dos dados pessoais, informando-o dos respetivos motivos.
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O Titular dos dados pessoais tem o direito de apresentar uma reclamação ou exposição, junto de uma
Autoridade de Controlo.
Disposições Finais
Este documento está disponível no website do Itecons em área acessível.
2/3

O Itecons pode, sem necessidade de aviso prévio, alterar a presente Política em virtude de necessidade da sua
adaptação a eventuais alterações legislativas ou a recomendações da CNPD.
As políticas de segurança e privacidade do Itecons são revistas e aperfeiçoadas periódi-camente. Só pessoas
devidamente autorizadas têm acesso às informações fornecidas pelos nossos utilizadores.
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As bases de dados do Itecons estão localizadas na União Europeia.
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Itecons Privacy and Personal Data Protection Policy
When using our services, you are entrusting us with your personal data. We are committed to respecting and
protecting the data provided to us in accordance with the Regulation (EU) 2016/679 of the European Parliament
and of the Council of 27 April 2016 on the protection of natural persons with regard to the processing of personal
data and on the free movement of such data.
We are committed to:
Processing data in a lawful and fair manner by only collecting information that is pertinent and necessary
for the purpose stated;
Allowing persons to access and modify their personal data;
Not using the collected data for purposes incompatible with the one stated at the time of collection;
Ensure the express consent of data subject, whenever consent is required;
Upon request, ensure a person’s right to have their data deleted free of charge;
Respect professional secrecy when processing the collected data;
Ensure the accuracy of the data and update it when necessary;
Ensure the existence of security systems that prevent unauthorized persons from accessing, modifying,
destroying or adding data;
Not disclosing personal information collected online or otherwise through its sale, loan or any other type of
transaction;
Not sharing personal data with other persons or entities, except as stated in the Third Parties clause,
without the explicit consent of the data subjects.
This Privacy and Personal Data Protection Policy is intended to inform you on how your personal data is used,
how it can be updated, managed or deleted, and how to contact us regarding the processing of said data. Your
data will be processed by Itecons – Institute for Research and Technological Development in Construction,
Energy, Environment and Sustainability, with the assistance of our partners (third parties).
Data processing responsibilities
Itecons takes responsibility for the collection, treatment, preservation, anonymization and deletion of personal
data provided by associate members, partners, clients and suppliers. Any questions regarding the use of personal
data shall be sent to the following email address: privacidade@Itecons.uc.pt.
In compliance with its responsibilities, and in accordance with the General Data Protection Regulation, Itecons
shall notify the National Data Protection Commission (CNPD) when faced with any breach of the personal data it
is responsible for.
Third parties
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In compliance with the General Data Protection Regulation, Itecons may disclose personal data under its
responsibility to third parties. Itecons shall solely subcontract entities which are able to ensure the execution of
adequate technical and organizational measures in a way that meets the processing requirements of this Privacy
Policy and ensures the protection of the rights of the subject data.
Use of collected data
Data collected for several purposes is processed under the terms of the National Data Protection Commission
(CNPD).
Itecons uses personal data collected for transactions, contracts, audits, infrastructure/equipment security and
integrity maintenance actions, financial management and accounting, and for dissemination and communication
purposes.
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How do we protect information?
The flow of personal data entails many risks, such as: unauthorized access; misappropriation, misuse, loss and
alteration. Itecons has at its disposal mechanisms that mitigate these risks, without prejudice to the fallibility of
Internet security measures and other tools used by Itecons and its subcontractors.
The main data protection measures are as follows:
storage is done in protected servers that are used and accessed in accordance with the internal policy
and security standards;
access to personal data is restricted and limited, and done only as required;
control of access to Itecons’ facilities;
the software used has authentication mechanisms;
data encryption and security measures are implemented.
Personal data is stored only for as long as it is deemed necessary for the purpose for which it was collected, after
which it shall be anonymised or deleted. Upon request by the data subject, this period may be changed. In case
there is legal obligation regarding the storing period, the right to deletion of data can only be exercised after such
period.
Analytics
Itecons uses Google Analytics. This tool monitors statistical information regarding the access to our main website,
micro sites and funded project websites, in an aggregated and anonymous way. The data used for this purpose
does not contain personally identifiable information or private information. In any case, the privacy policies of this
tool should be accessed for further information.
How can the data subject manage, update and delete information related to him or her?
The data subject may, at any time, request Itecons to provide, update or delete data related to him or her.
The request should be sent to the following email address: privacidade@Itecons.uc.pt.
What are the rights of the data subject?
As mentioned previously, the data subject may request Itecons to provide, update or delete data related to him or
her. In case of a legal obligation regarding the storing period, Itecons has the right to not execute the deletion of
such data until the period is over.
Final provisions
This document is available in Itecons’ website in an accessible area.
Itecons may, without prior notice, amend this Policy due to the need to adapt it to legal changes or to
recommendations issued by the CNPD.
Itecons' privacy and security policies are periodically reviewed and improved. Only duly authorized persons have
access to the collected information.
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Itecons’ databases are located in the European Union.
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