Aviso de Privacidade
Subscrição de Newsletter do Município de Tábua

Responsável de tratamento
Município de Tábua, Praça da República, 3420-308, Tábua, T. 235 410 340, E. geral@cmtabua.pt. Contacto para questões relacionadas com a proteção de dados: dpo@cmtabua.pt

Que dados pessoais recolhemos?
Quando subscreve a newsletter, solicitamos apenas o endereço de email, o qual é
necessário confirmar através de um email de verificação enviado para o endereço
indicado.

Qual a finalidade e licitude deste tratamento?
O email recolhido tem como finalidade o envio de informações institucionais, eventos e
atividades organizadas pelo Município de Tábua ou em que este participa ou é parceiro.
Ao subscrever a newsletter está a dar o seu consentimento para tratamento dos seus
dados pessoais.

O que fazemos com a sua informação?
Através dos emails que lhe enviamos recolhemos também informações sobre a sua
interação e atividade com a newsletter, como por exemplo, se viu a newsletter, se clicou
em algum link, geolocalização baseada no endereço de IP etc.
Essa recolha é efetuada através de cookies e outras tecnologias de acompanhamento,
para sabermos o seu interesse nos assuntos dos emails que lhe enviamos e a sua
interação com o nosso conteúdo.

1/3

Utilizamos estas ferramentas para ir de encontro aos interesses dos nossos utilizadores.

Quem são os destinatários dos dados?
O Gabinete de Comunicação do Município de Tábua faz a gestão do tratamento da
Newsletter. As subscrições da newsletter são guardadas no software Mailchimp, através
do qual é feito o tratamos os dados, bem como a gestão de envio de newsletters. Pode
saber mais sobre as práticas do Mailchimp aqui. Este software não tem qualquer direito
de utilização sobre os seus dados pessoais, nem os utiliza para lhe enviar informações de
marketing ou outras não solicitadas por si.

Medidas de segurança
O Município de Tábua adota normas e medidas de segurança para a proteção dos dados
pessoais, implementado medidas técnicas necessárias para garantir os tratamentos pelos
quais é responsável.
No caso do software mailchimp, este software tem os servidores alojados nos Estados
Unidos, no entanto garante-nos a segurança dos seus dados, de acordo com as
disposições legais em vigor o cumprimento dos nossos termos de utilização e política de
privacidade; os seus direitos pessoais e consentimentos que nos dá.
Poderá saber mais sobre o mailchimp aqui:
Segurança e Privacidade de Dados: https://mailchimp.com/about/security/
Conformidade com o RGPD: https://mailchimp.com/legal/
Transferência para países terceiros: Representante para o EEE: Bird & Bird

-

Representative Services, Irlanda (https://mailchimp.com/legal/privacy/) e Cláusulas
Contratuais

Padrão

da

Comunidade

para

países

terceiros

(https://mailchimp.com/legal/data-processing-addendum/)
Transferências de dados do Mailchimp e da Europa: https://mailchimp.com/ptbr/help/mailchimp-european-data-transfers/
Informação sobre o RGPD: https://mailchimp.com/pt-br/gdpr/
Relatórios de transparência: https://mailchimp.com/transparency-report/
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Por quanto tempo guardamos a informação?
A subscrição da newsletter é efetuada por si e pode removê-la a qualquer altura através
do link que disponibilizamos no rodapé de todas as newsletters que enviamos. Se
precisar, também pode enviar um email para (email do gabinete de comunicação ou do
responsável pela gestão do mailchimp)
A partir do momento que cancelar a sua subscrição da Newsletter não voltará a receber
os nossos emails. E caso pretenda voltar a recebê-los terá de se registar novamente nos
canais disponíveis para o efeito.

Os seus direitos como titular de dados
Em conformidade com o RGPD, o Município de Tábua garante-lhe o direito de acesso,
retificação, atualização, eliminação, limitação do tratamento das suas informações e
dados pessoais.
Depois de já estar registado tem sempre acesso a instruções claras e acesso direto ao
seu perfil de subscrição, para poder exercer os seus direitos de atualizar os seus dados
ou cancelar a sua subscrição. Encontra esses links no rodapé de todas as newsletters
que enviamos.
Para mais informações, consulte a política de Privacidade do Município em
https://www.cm-tabua.pt/wp-content/uploads/2021/10/Doc1.pdf ou contacte-nos através
do email: dpo@cm-tabua.pt
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