TRIBUNAL ARBITRAL DE CONSUMO

Política de Proteção de Dados Pessoais
O Centro de Informação de Consumo e Arbitragem do Porto (doravante abreviadamente
designado por CICAP) garante a salvaguarda do direito à proteção de todos os Dados
Pessoais, nos termos da legislação vigente, que sejam prestados voluntariamente pelo seu
titular, e cujo tratamento é inequivocamente autorizado por este (por serem necessários e
fundamentais à tramitação da informação e mediação), os quais serão tratados pelo
CICAP de forma confidencial, nos termos da legislação nacional e comunitária em vigor,
através dos seus colaboradores devidamente autorizados para o efeito.
É garantido o acesso do titular dos dados à informação que lhe diga diretamente respeito,
podendo solicitar a sua correção, aditamento ou eliminação, mediante contacto pessoal
ou por escrito junto do CICAP.
O titular dos dados pessoais necessita de prestar expressamente o consentimento e os
dados poderão ser incluídos em ficheiros automatizados, que se destinarão às finalidades
expressamente indicadas aquando da recolha dos mesmos, e sempre tratados de forma
confidencial nos termos da legislação em vigor.
Todos os dados pessoais serão conservados pelo CICAP e o seu tratamento é lícito
enquanto for necessário para a defesa de interesses vitais do titular dos dados ou de outra
pessoa singular.
Cada uma das entidades envolvidas no tratamento dos seus dados é obrigada a cumprir a
legislação aplicável em matéria de proteção de dados pessoais, em particular no que se
refere à segurança e confidencialidade do seu tratamento. Os responsáveis do tratamento
de dados pessoais, bem como as pessoas que no exercício das suas funções, tenham
conhecimento dos mesmos, encontram-se obrigados ao sigilo profissional, nos termos da
lei.
Autorizo que os meus dados pessoais sejam tratados para a finalidade constante do
pedido de informação formulado.
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