RGPD
PRINCÍPIOS DA PROTEÇÃO DE DADOS
para
ara os Titulares dos Dados Pessoais
O GRUPO MARQUES encontra-se
encontra
em processo de implementação, em todas as suas empresas, do
Regulamento Geral de Proteção de Dados (RGPD) – Regulamento n.º 2016/679 do Parlamento
Europeu e do Conselho de 27 de Abril de 2016.

Este novo Regulamento obriga as empresas a adotar princípios obrigatórios de recolha, uso, retenção,
transferência, divulgação e eliminação de Dados Pessoais de Pessoas Singulares.

Entende-se por Dados Pessoais
essoais, toda a informação relativa a uma pessoa singular (doravante
designada por Titular dos Dados
ados),), identificada ou identificável direta ou indiretamente por referência a
um identificador, nomeadamente
adamente um nome, um número de identificação (Cartão de Cidadão, Contribuinte,
Segurança Social, Passaporte), morada, telefone, mail, entre outros.
outros

A partir de 25 de Maio de 2018 a recolha, tratamento, transferência, arquivamento e eliminação dos
Dados Pessoais, salvo as referidas exceções (mencionadas
(
abaixo), só será possível mediante
Consentimento explícito do Titular dos Dados.
Dados

Esse Consentimento faz parte de um conjunto de Direitos dos Titulares dos Dados,
Dados os quais o RGPD
vem reforçar:

•

Direito a Ser Informado sobre que dados são recolhidos, para fim são recolhidos, quem os
recolhe, como serão armazenados, se serão transferidos para terceiros e quais são, quais as
entidades jurídicas às quais o Titular dos Dados pode reclamar e durante quanto tempo a
empresa tenciona manter os seus dados antes de os eliminar;

•

Direito ao Acesso aos seus Dados Pessoais;
Pessoais

•

Direito à Retificação dos seus Dados Pessoais e do Consentimento;

•

Direito à Portabilidade dos seus Dados Pessoais;

•

Direito a Ser Esquecido;

•

Direito à Oposição;

O Titular dos Dados pode exercer os seus Direitos mediante o envio de carta dirigida ao Encarregado
de Proteção de Dados (DPO), do GRUPO MARQUES, para a morada Rua Joaquim Marques, n.º 34, Pico
da Pedra, 9600-049
049 Ribeira Grande, ou por mail, para dpo@grupomarques.org.

O legítimo exercício dos seus Direitos,
Direitos caso decida retirar o seu Consentimento,, não compromete a
licitude do tratamento dos seus Dados Pessoais efetuado até essa data.

NÃO SE CONSIDERA ABRANGIDO PELO DEVER DE RECOLHA DE CONSENTIMENTO QUANDO:

•

A divulgação dos Dados Pessoais tenha sido tornada pública pelo próprio Titular dos Dados,
D
ou se de outra forma, alheia ao GRUPO MARQUES, não se possa ignorar pertencer ao domínio
público. Mantendo contudo o Direito a Ser Informado caso os dados recolhidos permitam
identificar o seu Titular.

•

MARQUES
Os Dados Pessoais são fornecidos por Terceiros às empresas do GRUPO MARQUES,
considerando-se que o Consentimento para essa transferência foi dado na relação entre o
Titular dos Dados e o Terceiro;
Terceiro

•

Por imposição legal ou decisão judicial o GRUPO MARQUES se vir obrigado a partilhar esses
mesmos dados;

Considerando as exceções descritas acima, o GRUPO MARQUES assume que só transmitirá os Dados
Pessoais a ele confiados a Parceiros
arceiros devidamente autorizados, os quais assumirão um compromisso de
confidencialidade e estarão sujeitos às adequadas obrigações legais de confidencialidade impostas pelo
RGPD.

Mais se acrescenta que apenas os colaboradores cujas funções justificam a manipulação dessa
informação terão acesso aos
os Dados Pessoais, assumindo esses um compromisso reforçado de
confidencialidade, sujeitando-se
se assim às adequadas obrigações legais de confidencialidade.
confidencialidade

O GRUPO MARQUES compromete-se
compromete ainda a aplicar as medidas técnicas e organizativas adequadas
com vista a assegurar um nível de segurança adequado ao risco associado de manter em arquivo os
Dados Pessoais.

O GRUPO MARQUES mais informa de que cumpre os requisitos de segurança informática que
garantem, tanto quanto é possível, a confidencialidade dos Dados Pessoais conservados ou
transmitidos.

Sem prejuízo de disposições legais ou regulamentares em contrário, os Dados Pessoais serão
conservados apenas pelo período mínimo necessário para as finalidades que motivaram a sua recolha ou
o seu posterior tratamento. Após caducada a sua utilidade, os Dados Pessoais serão eliminados ou caso
seja do interesse do GRUPO MARQUES, anonimizados de tal modo que o Titular dos Dados
D
não possa
ser identificado.

O Titular dos Dados pessoais tem o direito
di
de apresentar reclamação à Autoridade de Controlo
Nacional, Comissão Nacional de Proteção de Dados (CNPD), em relação à proteção dos seus Dados
Pessoais. O GRUPO MARQUES prestará a sua colaboração à CNPD, facultando-lhe
facultando
todas as
informações que por esta, no exercício das suas competências, lhe forem solicitadas.

