Termos de Utilização e Privacidade
A Secretaria Regional da Energia, Ambiente e Turismo (SREAT) valoriza os dados pessoais disponibilizados pelos
utilizadores da plataforma de serviços online (http://servicos-sraa.azores.gov.pt) e de registo de ocorrências
ambientais (http://servicos-sraa.azores.gov.pt/naminhailha) e percebe a necessidade da sua segurança, pelo que, nos
termos do artigo 35.º da Constituição da República Portuguesa e da Lei n.º 67/98, de 26 de outubro, assegura a
confidencialidade da informação recolhida.
Mais informa que a base de dados através da qual é recolhida a informação se encontra registada na Comissão
Nacional de Proteção de Dados, nos termos do n.º 1 do artigo 27.º da Lei n.º 67/98, de 26 de outubro, através do
Registo n.º 128/2010.
Direito de Informação
Nos termos do disposto no n.º 1 do artigo 10.º da Lei n.º 67/98, de 26 de outubro, a SREAT informa que os dados
pessoais recolhidos se destinam ao registo dos utilizadores, com vista a possibilitar o seu acesso e a utilização dos
serviços disponibilizados e especificados na plataforma de serviços e de registo de ocorrências ambientais, sendo da
sua responsabilidade o tratamento da informação.
Os dados relativos ao nome, morada, localidade, código postal, concelho e email são de fornecimento obrigatório,
sendo usados apenas para o envio de resposta aos pedidos efetuados online pelo utilizador.
Mais informa, nos termos do n.º 4 do artigo 10.º da Lei n.º 67/98, de 26 de outubro, que o facto da recolha dos dados
pessoais ser feita através da Internet não permite garantir que a circulação dos mesmos seja segura, pelo que poderá
haver o risco de estes serem vistos ou utilizados por terceiros não autorizados.
Direito de Acesso
Nos termos do disposto no n.º 1 do artigo 11.º da Lei n.º 67/98, de 26 de outubro, e de forma a garantir o tratamento
leal dos dados recolhidos, o utilizador tem o direito de acesso, retificação ou eliminação da informação que fornece,
sempre que necessário. Para ter acesso e retificar os seus dados pessoais da conta de registo, o utilizador deve
consultar a sua conta através do site da plataforma de serviços online. Para eliminar o seu registo, o utilizador deve
enviar um pedido dirigido à SREAT, através de email (info.cigam@azores.gov.pt), telefone (296 206 700) ou via correio
(Av. Antero de Quental, n.º 9C, 2.º Piso, 9500-160 Ponta Delgada), solicitando a eliminação dos dados que lhe
respeitem.
Direito de Oposição
Nos termos do disposto no artigo 12.º da Lei n.º 67/98, de 26 de outubro, o utilizador tem o direito de se opor em
qualquer altura, por razões ponderosas e legitimas relacionadas com a sua situação particular, a que os dados que lhe
digam respeito sejam objeto de tratamento, deixando, em caso de oposição justificada, o tratamento efetuado pela
SREAT de poder incidir sobre esses dados. O utilizador tem ainda o direito de se opor, a seu pedido e gratuitamente,
ao tratamento dos seus dados pessoais para efeitos de marketing direto ou qualquer outra forma de prospeção, ou de
ser informado, antes de os seus dados serem comunicados pela primeira vez a terceiros para fins de marketing direto
ou utilizados por conta de terceiros, e de lhe ser expressamente facultado o direito de se opor, sem despesas, a tais
comunicações ou utilizações.
Links para outros sites
A plataforma de serviços online pode conter links para outros sites que não são propriedade ou controlados pela
SREAT, pelo que esta não é responsável pela proteção de dados, termos de privacidade e conteúdos desses sites.
Contactos
Se tiver alguma questão ou sugestão sobre os termos de utilização e privacidade da plataforma de serviços e de
registo de ocorrências da SREAT, contacte-nos através do email: info.cigam@azores.gov.pt.
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