Política de Privacidade e Proteção de Dados Pessoais
O utilizador do portal hidrográfico + ao registar-se e aceitar as suas condições de utilização está a
autorizar a recolha de dados pessoais de acordo com a presente Política de Privacidade e Proteção de
Dados Pessoais.
O Instituto Hidrográfico garante a privacidade dos dados pessoais dos utilizadores do portal
hidrográfico +, adiante referido por "hidrográfico +", propriedade do Instituto Hidrográfico.
Nesta Política pretende-se dar a conhecer aos utilizadores do hidrográfico + as regras gerais de
tratamento de dados pessoais, os quais são recolhidos e tratados no estrito respeito e cumprimento do
disposto na legislação de proteção de dados pessoais em vigor em cada momento.
A proteção de dados pessoais é garantida pela implementação das regras presentes no Regulamento
(UE) 2016/679 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 27 de abril de 2016, Regulamento Geral
de Proteção de Dados (RGPD) bem como da legislação nacional aplicável.
1. Objetivos dos dados recolhidos:
Os dados pessoais recolhidos e armazenados através do portal, corresponderão ao estritamente
necessário à prossecução das finalidades de melhorar o desempenho e experiência do utilizador. O
Instituto Hidrográfico irá usar os dados pessoais recolhidos para realizar análises internas de
qualidade de serviço e derivar estatísticas de acesso aos dados e serviços do portal. Estes elementos
estatísticos destinam-se unicamente a garantir uma melhoria contínua da qualidade do serviço
prestado aos utilizadores e a sua experiência de utilização. Os dados pessoais recolhidos e processados
não serão redistribuídos de nenhuma forma, nem serão usados para qualquer outro fim diferente do
atrás anunciado. Os dados pessoais recolhidos serão sempre tratados de acordo com a legislação em
vigor sobre a matéria.
2. Direitos dos titulares dos dados pessoais:
O titular dos dados pessoais, relativamente aos dados pessoais que lhe digam respeito, tem os
seguintes direitos:
a) A exercer perante o Instituto Hidrográfico: direito de informação; direito de acesso;
direito à retificação dos dados inexatos; direito de apagamento; direito à limitação do
tratamento; direito à minimização dos dados; direito de se opor ao tratamento; direito de
portabilidade dos dados; direito à não sujeição a decisões individuais automatizadas; nas
situações de consentimento, direito de retirar consentimento em qualquer altura, sem
comprometer a licitude do tratamento efetuado com base no consentimento previamente
dado;
b) A exercer perante o Encarregado de Proteção de Dados: direito de apresentar exposições;

c) A exercer perante a autoridade de controlo (nomeadamente, Comissão Nacional de
Proteção de Dados): direito de apresentar reclamação;
d) A exercer perante as instâncias jurisdicionais competentes: direito a ação judicial e a
indemnização no caso de violação dos seus direitos.
3. Acesso aos dados recolhidos:
O acesso aos dados recolhidos é feito pelo Instituto Hidrográfico e pela empresa contratada para o
desenvolvimento do portal e dos serviços associados. O Instituto Hidrográfico não partilha os dados
pessoais recolhidos com nenhum parceiro ou terceira parte não identificada nesta Política.
4. Dados pessoais recolhidos:
Os dados pessoais recolhidos e processados são os dados introduzidos pelo utilizador durante o
processo de registo no portal e identificadores que são utilizados no acesso através de acesso
automatizado aos serviços de dados. Os dados pessoais obrigatórios no formulário são o nome,
sobrenome, e-mail. Para efeitos de autenticação através de sistemas integrados da Administração
Pública, Cartão do Cidadão e Chave Móvel Digital, assim como os processos de pagamento e
faturação associados aos serviços sujeitos a taxas, serão recolhidos o Número de Identificação Fiscal
e Identificador do Cartão do Cidadão.
5. Processo de recolha e armazenamento de dados:
Os dados pessoais dos utilizadores são introduzidos no formulário de registo online. O conteúdo do
formulário de registo é armazenado automaticamente na base de dados de registo. Após o processo
de registo os utilizadores são identificados por um identificador único no sistema. Esta informação é
utilizada nos processos de monitorização e estatísticas de acesso aos serviços.
6. Direito de Acesso, Retificação, Eliminação e Objeção
Os utilizadores podem solicitar ao Instituto Hidrográfico o acesso aos dados pessoais armazenados,
assim como pedir a retificação ou eliminação dos dados. Para fazer as ações indicadas os utilizadores
podem editar o seu perfil ou solicitar a eliminação da conta em qualquer momento. Eliminar a conta
de registo irá resultar na eliminação de todos os dados do utilizador da base de dados e a cessação do
acesso a dados no portal.
Qualquer dos pedidos indicados atrás podem ser remetidos ao gestor da infraestrutura de dados,
Centro de Gestão de Dados Técnico-científicos do Instituto Hidrográfico:
Email:
centrodados@hidrografico.pt

Correio:
Centro de Gestão de Dados Técnico-científicos
Instituto Hidrográfico
Rua das Trinas, n.º 49
1249-093 Lisboa
7. Retenção de dados
Os dados pessoais só serão armazenados na base de dados enquanto o utilizador tiver a conta ativa
que permite a autenticação no portal hidrográfico +.

8. Política de Cookies
O Instituto Hidrográfico utiliza cookies no portal hidrográfico + com o objetivo de ajudar a
determinar a utilidade, interesse e o número de utilizações, permitindo uma navegação mais rápida e
eficiente, eliminando a necessidade de introduzir repetidamente as mesmas informações.
Com a aceitação da presente Política de Privacidade e Proteção de Dados Pessoais está a autorizar
prévia e expressamente a utilização de cookies por parte do Instituto Hidrográfico.
Para saber mais sobre cookies e como o Instituto Hidrográfico os usa no hidrográfico + consulte a
Política de Cookies.

9. Exposições e Reclamações
Caso o utilizador do hidrográfico + pretenda apresentar algum pedido de esclarecimento, exposição
ou reclamação diretamente para o Instituto Hidrográfico deverá fazê-lo usando os contactos presentes
no ponto 5. O organismo nacional responsável por fiscalizar as práticas de proteção de dados é a
Comissão Nacional de Proteção de dados (Portal da CNPD)

A CNPD controla e fiscaliza o cumprimento do RGPD, da Lei 58/2019, da Lei 59/2019 e da Lei
41/2004, bem como das demais disposições legais e regulamentares em matéria de proteção de dados
pessoais, a fim de defender os direitos, liberdades e garantias das pessoas singulares no âmbito dos
tratamentos dos seus dados pessoais.

10. Revisão da política de privacidade e proteção de dados pessoais
Ocasionalmente o Instituto Hidrográfico poderá atualizar a presente Política de Privacidade e
Proteção de Dados Pessoais, os utilizadores devem rever periodicamente o documento para se
manterem atualizados.

Data da última atualização: 30 de junho de 2021.

