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POLÍTICA DA PRIVACIDADE 
 
 
 
 
Geral 
A CEC é a entidade responsável pelo tratamento de dados pessoais de colaboradores, 
estagiários, clientes, fornecedores e de outras partes interessadas relevantes. Qualquer questão 
relacionada com dados pessoais deverá ser endereçada para: privacidade@cec.pt. 
O tratamento de dados pessoais realizado pela CEC segue as disposições legais e os 
regulamentos aplicáveis, em vigor. 
 
 
 
 
Categorias de dados pessoais tratados 
A CEC trata as seguintes categorias de dados pessoais, no âmbito da sua atividade empresarial 
e dos serviços que presta: identificação geral, contactos, identificação e enquadramento 
profissional, dados curriculares, dados relacionados com os contratos e com a relação laboral, 
comercial e ou de estágio, dados captados no âmbito da videovigilância instalada no edifício da 
sede, dados relacionados com o tratamento de pedidos de orçamento ou para posteriores 
contactos, bem como outros que se revelem necessários para a atividade comercial, técnica e 
institucional da empresa. 
 
 
 
 
O tratamento de dados pessoais é realizado para a execução dos contratos, para o cumprimento 
de obrigações legais, para melhorar continuamente o serviço prestado, no âmbito do legítimo 
interesse para desenvolvimento das relações comerciais e laborais, e para envio de informação 
sobre a CEC, em suporte físico e digital. Sempre que seja adequado será solicitado o 
consentimento aos titulares dos dados pessoais. 
 
 
 
 
Forma de tratamento e preservação 
O tratamento dos dados pessoais é realizado com as medidas e utilização dos controlos 
tecnológicos e organizacionais adequados e que consideramos proporcionais para os proteger 
e preservar, e que podem incluir: a gestão de autenticação e de acessos aos sistemas de 
informação e às instalações; a gestão de perfis de utilização dos sistemas; o acesso controlado 
à informação com caráter restrito; procedimentos de gestão documental certificados pelo 
referenciais normativos ISO9001:2015, ISO14001:2015, NP 4469:2008 e NP4397:2008; a 
celebração de compromissos de confidencialidade e de sigilo profissional com os colaboradores 
e estagiários; a celebração de contratos com os fornecedores de serviços e de gestão da 
infraestrutura tecnológica; bem como  a utilização de técnicas complementares, mais robustas, 
de anti-intrusão e de proteção de dispositivos, dos meios e da informação, quando necessário. 
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Os dados pessoais, de uma forma geral, são guardados e preservados enquanto durar a relação 
contratual com a CEC ou pelo período legal obrigatório. No caso de ser solicitado consentimento 
ao titular dos dados, os mesmos são guardados, para as finalidades específicas, enquanto durar 
a relação contratual e no mútuo interesse legítimo. Podem ser transferidos, para as mesmas 
finalidades, para entidades a que a Lei obrigue ou para terceiros dentro do Espaço Económico 
Europeu e com o Reino Unido, nomeadamente ao abrigo da Regulamento Geral de Proteção de 
Dados e das Decisões de Adequação adotadas pela União Europeia. Sempre que a partilha de 
dados pessoais seja feita com terceiros fora do Espaço Económico Europeu, serão tratados 
conforme preconizado pelo Regulamento Geral de Proteção de Dados. 
 
 
 
 
Será assegurada a resposta aos pedidos de acesso, obtenção e consulta dos dados pessoais, 
atualização ou alteração, podendo ser solicitada a eliminação, a restrição e oposição ao 
tratamento e a cessação do tratamento automático dos dados pessoais para gestão de perfis, 
no caso de pedidos em conformidade com a legislação em vigor. Nos casos em que tenha sido 
dado consentimento, o mesmo poderá ser retirado. O contacto para informação relacionada 
com a proteção de dados pessoais na CEC é privacidade@cec.pt. 
 
 
 
 
Disposições finais e contactos 
Os titulares dos dados pessoais podem reclamar sobre o respetivo tratamento, junto da 
autoridade nacional de controlo. 
 
Para efeitos de tratamento de dados pessoais poderão ser utlizados os seguintes contactos da 
CEC: 
 
Sede – Trajouce, Portugal 
Morada: Rua de Santo António nº 174 - Trajouce, 2785-219 
Telefone: +351 21 417 2995 
e-mail: privacidade@cec.pt 
 
 


