DECLARAÇÃO DE PRIVACIDADE
OPERAÇÃO DE TRATAMENTO DE DADOS: ‘FUEL’
1.

Introdução
O Laboratório Ibérico Internacional de Nanotecnologia (‘INL’) é uma organização
internacional criada para promover a investigação interdisciplinar na área da
nanotecnologia e da nanociência. Visando tornar-se uma parte vital da área científica
na Europa, o INL oferece um ambiente de investigação em alta tecnologia abordando
grandes desafios no âmbito da nanomedicina, nanotecnologia aplicada à
nanoeletrónica do controlo ambiental e alimentar e nanomáquinas e manipulação
molecular à nanoescala. Os pilares da missão do INL são: Assegurar a excelência a
nível mundial da investigação nas suas áreas de atividade; criar comunidades
científicas fortes no campo da nanociência e da nanotecnologia, em estreita ligação
com laboratórios à escala global; desenvolver a colaboração entre universidades e
indústrias, bem como entre os setores público e privado, formar investigadores e
contribuir para o desenvolvimento de profissionais competentes para a indústria da
nanotecnologia; organizar e promover a cooperação europeia e internacional na
investigação da nanociência e da nanotecnologia; estabelecer regras de propriedade
intelectual para disponibilizar os resultados do seu trabalho e know-how, permitir a
transferência de tecnologia e proteger as suas invenções; desenvolver sistemas para
prevenir e controlar os riscos da nanotecnologia.

2.

Objetivo
O objetivo desta operação de tratamento de dados é: subscrição de newsletters;
anúncios de publicações e eventos; disseminação das atividades do Projeto FUEL;
informações sobre o Projeto FUEL, seus serviços e concursos; promover a
transferência de tecnologia e inovação; enviar inquéritos; e outras atividades de
comunicação.

3.

Descrição da operação de tratamento de dados
Os Dados Pessoais serão guardados numa base de dados específica do
Departamento de Negócios e Relações Estratégicas do INL denominada “FUEL”.
O INL pode solicitar o consentimento para a integração de dados pessoais na “Base
de dados dos Contactos do INL”. Para este fim cada pessoa será contactada
individualmente com o fito de prestar informação sobre a base de dados
supramencionada e solicitar o seu expresso consentimento.

4.

Dados tratados
Os dados tratados, incluindo os dados pessoais, incluem o seguinte: nome próprio,
apelidos, local de trabalho, departamento e cargo exercido e informação para
contacto (endereço de e-mail, número de telefone, número de fax, número do
telemóvel e endereço do trabalho).

5.

Responsável pelo tratamento de dados
O Departamento de Negócios e Relações Estratégicas do INL é responsável pela
gestão dos dados tratados nos termos desta operação.

6.

Quadro Jurídico
O INL é uma organização intergovernamental, à qual foram concedidos
determinados privilégios e isenções necessários para o cumprimento da sua missão,
incluindo a inviolabilidade das instalações e arquivos do INL. O envio de dados
pessoais é necessário para contactar e receber informação relativa às atividades
desenvolvidas pelo INL. Consequentemente, o não envio dos dados pessoais
exigidos, ou a não aceitação da declaração de privacidade referente a esta operação
de tratamento de dados, tornará impossível registar, enviar ou receber informação
relativa às referidas atividades. De acordo com a Política de Proteção de Dados do
INL, gostaríamos de o informar que os dados pessoais obtidos através do envio por
si efetuado serão integrados num registo, propriedade do INL, localizado em Braga,
na Avenida Mestre José Veiga s/n tendo sido implementadas todas as medidas de
segurança.

7.

Medidas de Segurança
O INL garante ter implementado as medidas técnicas e estruturais apropriadas para
proteção contra o tratamento não autorizado ou ilícito dos Dados Pessoais e contra
a perda acidental, destruição ou danos dos Dados Pessoais, apropriadas para os
prejuízos que possam resultar do tratamento não autorizado ou ilícito, ou perda
acidental, destruição ou dano e a natureza dos dados a proteger, tendo em atenção
o estado do desenvolvimento tecnológico e o custo da implementação de quaisquer
medidas.

8.

Destinatários dos dados
O pessoal do Departamento de Negócios e Relações Estratégicas do INL; o Centre
for Nanotechnology and Smart Materials (CeNTI); e o Instituto Pedro Nunes (IPN)
terá acesso aos dados pessoais, bem como os prestadores de serviços do INL e as
autoridades de gestão dos Programas (PT2020, COMPETE2020 e FEDER).
Os Prestadores de Serviços são definidos como prestadores de serviços contratados
pelo INL para o desempenho de tarefas específicas relacionadas com a execução do
FUEL. Os Prestadores de Serviços terão acesso a dados pessoais na base na
necessidade de conhecimento específica, ser-lhes-á dado conhecimento deste aviso
de privacidade e assumirão obrigações não menos onerosas que as constantes desta
declaração.
Os dados pessoais não serão usados para outros fins que não os descritos supra.
Salvo nas situações referidas nos parágrafos anteriores estes não serão divulgados
a quaisquer terceiros.

9.

Legalidade do tratamento
O tratamento é necessário para o desempenho das tarefas realizadas com base nos
Estatutos do INL e no projeto FUEL.

10. Fornecimento, acesso e retificação dos dados
Cada pessoa tem o direito de aceder aos seus próprios dados pessoais e o direito de
corrigir quaisquer dados pessoais inexatos ou incompletos, bem como de solicitar a
remoção dos seus dados pessoais, o que será implementado no prazo de 10 dias
úteis após o seu pedido específico ser considerado legítimo. As questões referentes
ao tratamento de dados pessoais podem ser envidas para o seguinte endereço e
email: dataprotection@int.int
11. Prazo limite para o armazenamento de dados
Os registos serão mantidos por um prazo até 5 anos, ou até ao pedido para a
remoção dos dados pessoais da nossa base de dados.

