POLÍTICA DE PRIVACIDADE E TRATAMENTO DE
DADOS PESSOAIS
Toda e qualquer questão relativa à presente PPTDP e ao RGPD devem ser remetidas para o endereço electrónico
rgpd@cspsm.pt
Direitos dos Titulares dos Dados Pessoais
Os cidadãos têm direito a:

✓ informação sobre o tratamento dos seus dados pessoais;
✓ obter acesso aos dados pessoais conservados que lhes digam respeito;
✓ solicitar a correção de dados pessoais incorretos, inexatos ou incompletos;
✓ solicitar o apagamento de dados pessoais que já não sejam necessários ou caso o seu tratamento seja ilícito;
✓ opor-se ao tratamento dos seus dados pessoais para efeitos de comercialização ou por motivos que digam respeito à sua situação específica;
✓ solicitar a limitação do tratamento dos seus dados pessoais em casos específicos;
✓ receber os seus dados pessoais em formato de leitura automática e enviá-los para outro responsável pelo tratamento («portabilidade dos dados»);
✓ solicitar que as decisões tomadas com base em tratamento automatizado que lhes digam respeito ou que os afetem significativamente e que se baseiem nos seus dados
pessoais sejam tomadas por pessoas singulares e não apenas por computadores. Também tem o direito, neste caso, de manifestar o seu ponto de vista e de contestar a
decisão.
Para exercer os seus direitos, pode contactar-nos através do e:mail : rgpd@cspsm.pt

Como entidade responsável pelo tratamento cumpre-nos fornecer as informações constantes do art. 13.º do RGPD, as quais se consideram prestadas pela leitura da nossa Política de
Privacidade e Tratamento de Dados Pessoais (consulte o nosso website ou solicite a mesma em suporte papel na nossa Secretaria).
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