
FOLHA INFORMATIVA: INQUÉRITO PARA AVALIAR A CAMPANHA DE COMUNICAÇÃO E 
INFORMAÇÃO PÚBLICA DIRIGIDA AOS CIDADÃOS DA UE 

 

 
1. Convite 
 
Estás a ser convidado para participar neste inquérito relacionado com a campanha de comunicação 
e informação pública EUandME. Antes de decidires participar, é importante compreenderes por que 
razão está a ser levado a cabo este inquérito e o que irá envolver a tua participação. Leva o tempo 
que precisares para ler atentamente as informações seguintes. Contacta-nos através do e-mail 
EUandME-survey@icf.com se tiveres alguma dúvida ou se quiseres obter mais informações. 
 
2. Qual é a finalidade deste exercício? 
 
O inquérito contribuirá para a monitorização e avaliação da campanha EUandME. As tuas respostas 
ao inquérito serão utilizadas exclusivamente para avaliar as tendências de alcance e memorização da 
campanha, bem como para verificar se foi possível detetar mudanças no grau de sensibilização e nas 
atitudes em relação à União Europeia durante o período da campanha. 
 
3. Tens de participar? 
 
Podes optar por participar ou não neste inquérito. Se quiseres participar, podes guardar esta folha 
informativa e interromper a participação a qualquer altura entrando em contacto connosco através 
do e-mail EUandME-survey@icf.com, sem que seja necessário dar-nos um motivo e sem qualquer 
consequência. Se decidires interromper a tua participação, perguntar-te-emos o que gostarias que 
fizéssemos com os dados que forneceste até ao momento. 
 
4. Quem está a organizar este inquérito? 
 
Este inquérito está a ser realizado pela Kommitment, um consórcio formado pela Mostra SA, sita em 
17 Avenue Marnix, 1000 Bruxelas (o Processador de dados), em nome da Unidade de Comunicação 
Estratégica da Direção-Geral da Comunicação (DG COMM) da Comissão Europeia (o Controlador de 
dados). 
A Kommitment está vinculada por uma cláusula contratual específica para quaisquer operações de 
processamento de dados pessoais em nome da Comissão e pelas obrigações de confidencialidade 
constante do Regulamento Geral de Proteção de Dados (Regulamento (EU) 2016/679). 
A Comissão Europeia está empenhada na proteção dos dados pessoais. Quaisquer dados pessoais 
são processados em linha com o Regulamento (EC)45/2001. Todas as informações pessoais 
processadas pela DG COMM são tratadas em conformidade com o referido regulamento. 
 
5. Que dados pessoais recolhemos e através de que meios técnicos? 
 
O inquérito irá pedir-te os seguintes dados pessoais: 

• Idade 
• Sexo 
• Residência 
• Ocupação atual 
• Nível de educação 
• Endereço de e-mail (com o consentimento explícito dos participantes no inquérito, caso 

desejes ser contactado para fins de acompanhamento numa outra fase da campanha). 
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• Endereço IP (armazenado automaticamente pelo sistema de inquérito) 
• Geolocalização (armazenada automaticamente pelo sistema de inquérito) 

 
6. Aviso de declaração de privacidade de proteção de dados: 
 
Os teus dados pessoais serão processados para os fins indicados nesta folha informativa. 
A base legal que será utilizada para processar os teus dados pessoais será o fornecimento do teu 
consentimento. Podes dar o teu consentimento para a utilização dos teus dados pessoais neste 
inquérito, selecionando a opção relevante durante o inquérito ou preenchendo o formulário de 
consentimento que te foi fornecido. 

Os teus dados pessoais serão processados enquanto forem necessários para o projeto do 
inquérito. 

7. O que acontecerá aos teus dados pessoais e resultados do inquérito? 
 
O Processador de dados, o Controlador de dados ou representantes da sua confiança utilizarão os 
dados pessoais fornecidos como um pano de fundo para melhor compreenderem os perfis dos 
inquiridos como grupo e analisarão os padrões de resposta de forma anónima e agregada. As 
operações de processamento dos dados pessoais associadas à gestão deste inquérito são 
necessárias para o funcionamento da Comissão Europeia, conforme indicado pelos tratados e, mais 
especificamente, pelos Artigos 5.º e 13.º do TUE e Artigos 244.º - 250.º do TFUE. 
 
Os responsáveis pelo controlo e tratamento de dados não irão: 

• armazenar ou divulgar o teu endereço de e-mail, endereço IP ou geolocalização a terceiros. 
• tratar os teus dados individualmente, mas sim analisá-los apenas de forma agregada, 

anónima e em conjunto com todos os outros contributos.  
• publicar ou divulgar os teus dados a qualquer parte que não seja a DG COMM 

8. O que acontecerá aos resultados do projeto de investigação? 
 
O responsável pelo controlo dos dados produzirá um relatório com os resultados para a DG COMM 
apenas com dados anónimos ou agregados, que serão partilhados com a unidade responsável pela 
campanha de comunicação na DG COMM da Comissão Europeia. 
 
Não serás identificado em nenhum relatório. Os dados recolhidos durante o decorrer do projeto 
podem ser utilizados para investigações adicionais ou subsequentes. 
 
9. Que tecnologia está a ser utilizada para realizar o inquérito? 
 
Para os fins deste inquérito, o Processador de Dados irá utilizar o SurveyGizmo (um serviço da 
Widgix LLC). Esta aplicação de inquérito online especializada foi criada de forma a cumprir todos os 
regulamentos e leis de proteção de dados da UE aplicáveis. Os dados do inquérito são armazenados 
em servidores seguros na Alemanha. 
 
10. Quem tem acesso às suas informações e a quem são divulgadas? 
 
O acesso a todos os dados pessoais e informações recolhidos no contexto deste inquérito é 
concedido apenas através de um ID de utilizador/palavra-passe a três designers do inquérito, sem 
prejuízo de uma possível transmissão para os órgãos responsáveis pela tarefa de monitorização ou 



inspeção, de acordo com a legislação da Comunidade. Estes utilizadores são membros da equipa de 
investigação do Processador de Dados. 
 
Nenhum dado é transmitido a partes que estão fora do quadro legal e dos destinatários indicados. 
Nem a Comissão Europeia, nem os responsáveis pelo controlo dos dados ou pelo tratamento dos 
dados, partilharão dados pessoais com terceiros para fins de marketing direto. 
 
11. Como salvaguardamos os teus dados pessoais? 
 
Os dados pessoais recolhidos e todas as informações relacionadas com a consulta supracitada são 
armazenados em servidores seguros e protegidos do SurveyGizmo localizados na Alemanha e por 
um número limitado de sistemas do responsável pelo tratamento dos dados. O responsável pelo 
controlo dos dados e o responsável pelo tratamento de dados implementam medidas técnicas e 
organizacionais apropriadas para garantir um nível de segurança e confidencialidade apropriados ao 
risco. Todas as informações que recolhemos sobre ti durante o decorrer do inquérito são 
estritamente confidenciais. Não poderás ser identificado em nenhum relatório ou publicação 
subsequente. A confidencialidade será respeitada em conformidade com as restrições legais e 
diretrizes profissionais. A confidencialidade será respeitada, a não ser que existam motivos legais ou 
legítimos convincentes para a violação da mesma. Se este for o caso, serás informado de qualquer 
decisão que possa limitar a confidencialidade. 
 
12. Como podes verificar, modificar ou eliminar as tuas informações? 
 
Se pretenderes verificar que dados pessoais estão armazenados, foram modificados, corrigidos ou 
eliminados, entra em contacto connosco através dos dados de contacto abaixo e especificando 
explicitamente o teu pedido. 
 
13. Durante quanto tempo guardamos os teus dados? 
 
Os teus dados pessoais permanecerão na base de dados do responsável pelo tratamento dos dados 
até os resultados do inquérito terem sido analisados na totalidade e devidamente explorados. Os 
dados pessoais serão eliminados, no máximo, um ano após a última ação relativa à campanha de 
comunicação e informação pública. 
 
Os dados pessoais recolhidos e todas as informações relacionadas com o inquérito serão apagados 
pelo responsável pelo tratamento de dados, no máximo, seis meses após o final do contrato. 
 
 
14. Dados de contacto 
 
Se desejares verificar que dados pessoais estão armazenados, foram modificados, corrigidos ou 
eliminados, ou se tiveres questões relativamente às informações tratadas no contexto do inquérito 
ou sobre os teus direitos, entra em contacto com a equipa de apoio do Processador de dados 
através do e-mail: EUandME-survey@icf.com 
 
15. Recurso 
 
Caso tenhas preocupações relativamente à forma como os teus dados pessoais estão a ser tratados, 
começa por entrar em contacto com a equipa de inquérito EUandME através do e-mail EUandME-
survey@icf.com. 
Se pretenderes saber mais sobre esta campanha ou tiveres dúvidas ou perguntas sobre a forma 
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como os teus dados estão a ser processados, entra em contacto com: COMM-
EMPOWERS@ec.europa.eu. 
Se continuares insatisfeito com a situação, podes contactar o Supervisor Europeu de Proteção de 
Dados (EDPS). Os detalhes de contacto e as informações sobre os direitos em matéria de dados 
estão disponíveis no website do EDPS em: https://edps.europa.eu   

Guarda uma cópia desta folha informativa para referência futura. 
Obrigado por teres lido esta folha informativa e por considerares participar neste inquérito. 
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