Política de Privacidade
Para participantes em eventos do projeto da GIZ
Apoio à Iniciativa para a América Latina e o Caribe 2.0
De acordo com os requisitos do Regulamento Geral sobre a Proteção de Dados
RGPD da UE
A inscrição online é concebida de modo que apenas os dados pessoais mínimos dos
participantes no evento são recolhidos, processados, utilizados e armazenados.
Como a proteção de dados pessoais é da maior importância para a GIZ, informamos aqui
quais dos seus dados pessoais são armazenados e para que fins são utilizados.
O controlador de dados é a Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ)
GmbH.
Sede da empresa:
Bonn e Eschborn
Friedrich-Ebert-Allee 32 + 36
53113 Bonn

Alemanha
T +49 228 44 60-0
F +49 228 44 60-17 66
Dag-Hammarskjöld-Weg 1 - 5
65760 Eschborn
Alemanha
T +49 6196 79-0
F +49 6196 79-11 15
Tratamento de dados no âmbito do registro online
Os dados pessoais (nome, sobrenome, organização, cargo, endereço eletrônico) fornecidos
como parte do processo do registro, que são necessários para a organização de eventos do
projeto da GIZ "Apoio à Iniciativa para América Latina e o Caribe 2.0", são armazenados em
servidores da GIZ e são utilizados unicamente em relação ao seu registro para eventos deste
projeto da GIZ. O processamento de dados é baseado no seu consentimento, de acordo com
o Art. 6 (1) a) da RGPD.
Os dados serão utilizados exclusivamente para os seguintes fins:
•

Preparação, implementação, monitorização interna e documentação deste evento. Os
seus dados não serão disponibilizados a outros participantes. Os seus dados não
serão utilizados para fins comerciais.

Os dados serão utilizados exclusivamente para os fins descritos nesta declaração; qualquer
outra utilização será sempre sujeita a novo consentimento.
Tratamento de dados no contexto da participação em um evento online

Se você participa em um evento de videoconferência da GIZ, processamos os dados pessoais
com os quais você se registra para este evento (dados de registro: ver "Processamento de
dados no contexto do registro online").
Além disso, os dados pessoais são processados para a implementação do evento em formato
de videoconferência (dados de tráfego e de conteúdo, ver abaixo). Para eventos de
videoconferência, utilizamos o sistema "Zoom".
Dados de tráfego: dados processados durante o funcionamento do sistema de
videoconferência para permitir a comunicação através do sistema, tais como o endereço IP,
a informação do dispositivo, o sistema operacional, o browser, o nome de utilizador fornecido
por você e, se você o fornecer, o endereço eletrônico.
Dados de conteúdo: dados que normalmente são produzidos durante a utilização do sistema
de videoconferência, em particular o conteúdo da transmissão de imagem e som e a
participação ativa no chat, bem como o compartilhamento de documentos. A transmissão de
imagem e som dos participantes não é gravada pela GIZ nem armazenada por "Zoom", a não
ser que a pessoa gravada consinta expressamente na gravação.
Mais informações sobre "Zoom" podem ser encontradas na política de privacidade do
provedor.
Gravação do evento
Uma gravação da videoconferência ou de conteúdos de telas compartilhadas só será feita
depois de ter sido dado o consentimento, de acordo com o Art. 6, parágrafo 1 p. 1 lit. a RGPD.
Igualmente, esta gravação só será publicada com o seu consentimento.
Inclusão na lista de distribuição por e-mail
Apenas no caso de que você tenha dado no formulário de inscrição o seu consentimento para
ser incluído na lista de distribuição por e-mail do projeto "Apoio à Iniciativa para América Latina
e o Caribe 2.0", você concordará que a GIZ pode armazenar e utilizar os seus dados para
futuros contatos no âmbito do evento acima mencionado e para receber informações sobre
outros eventos futuros.
Destinatários / Divulgação de dados / Transferência para países terceiros
Para a gestão do evento, temos contratado a Wilde Beissel von Schmidt GmbH/ MIRSMICHEL International Relations & Services UG. Trata-se de um processamento por conta de
terceiros na acepção do artigo 28 da RGPD.
Antes de transmitir os dados a outras pessoas ou instituições (terceiros) fora da GIZ e das
organizações/agências acima mencionadas - também de forma anónima - o respectivo
responsável contactará pessoalmente as pessoas em questão e obterá o seu consentimento
prévio.
Não existem planos para transferir dados para um país terceiro ou para uma organização
internacional.
Duração do armazenamento

Os seus dados de registo serão apagados quando deixarem de ser necessários para a
finalidade declarada, a menos que haja períodos de retenção legais que indicam o contrário.

Segurança informática
A GIZ protege os dados contra a falsificação acidental ou intencional, a destruição, a perda
ou o acesso por pessoas não autorizadas por meio de medidas técnicas e organizacionais
adequadas. O acesso aos dados pessoais é restrito aos funcionários da GIZ que precisam
processar estes dados de acordo com as finalidades acima mencionadas e que tratam esses
dados de forma apropriada e confidencial.
Direitos dos titulares dos dados
Tem o direito de solicitar os seus dados pessoais, de os corrigir, se necessário, ou de exigir a
restrição do processamento ou a eliminação dos dados. Neste último caso, os dados serão
removidos. A permissão concedida para utilizar os dados pessoais também pode ser
revogada em qualquer momento. Isso não afeta a legalidade do processamento até o
momento da revogação.
Em caso de revogação do tratamento dos dados no âmbito do registro, não é possível a
participação nos eventos do projeto "Apoio à Iniciativa para América Latina e o Caribe 2.0".
Envie as suas perguntas gerais sobre o projeto e a sua revogação para lakini@giz.de.
Se tiver quaisquer perguntas ou reclamações sobre esta declaração ou o processamento,
pode contactar o responsável pela proteção de dados da GIZ no seguinte endereço de correio
electrónico: datenschutzbeauftragter@giz.de.
Você tem o direito de apresentar as suas queixas à autoridade de controlo da proteção de
dados. A autoridade competente é o Delegado para a proteção de dados e a liberdade de
informação da República Federal da Alemanha (BfDI).

