POLÍTICA DE PROTEÇÃO DE DADOS PESSOAIS
A Inspeção Regional das Atividades Económicas (IRAE), regista e retém dados pessoais de particulares, ao abrigo do
artigo 6.º, n.º 1, alíneas e) do Regulamento (UE) n.º 2016/679 do Parlamento Europeu e do Conselho de 27 de abril
de 2016, no âmbito das suas competências de fiscalização das atividades económicas e do setor alimentar,
constantes do artigo 120.º do Decreto Regulamentar Regional n.º 7/2013/A, de 11 de julho, na qualidade de
autoridade pública, para as seguintes finalidades:
1. Instrução de processos de averiguações/contraordenação/inquérito:
a. Interrogatório/Inquirição na qualidade de arguido/testemunha;
b. Constituição de fiel depositário;
c.

Colheitas de amostras;

d. Elaboração de autos de noticia;
e. Elaboração de autos de denúncia;
f.

Elaboração de autos de participação;

g. Registo de ação inspetiva;
h. Notificações;
i.

Termo de constituição de arguido/ de identidade e residência;

j.

Pedido de indemnização civil;

k. Auto de apreensão/desselagem/entrega;
l.

Concessão de apoio judiciário;

2. Para fornecer os nossos serviços de newsletter, apenas e só quando solicitados (nome e e-mail e,
eventualmente, organização a que pertence);
3. Quando utilizado o formulário do nosso Gabinete de Atendimento, os dados aqui recolhidos têm como
objetivo:
a. Dar resposta à informação solicitada pelo particular;
b. Realizar inquéritos de satisfação sobre a qualidade do serviço prestado pelo corpo inspetivo;
4. Quando utilizado o formulário de entrega eletrónica de Reclamação/Queixa, os dados aqui recolhidos têm
como objetivo averiguar a informação prestada pelo Operador Económico/Declamante;
5. Para contratação de bens e/ou serviços, no âmbito da Contratação Pública, os dados recolhidos juntos dos
fornecedores destinam-se à elaboração das peças do procedimento e respetivos contratos, com o
compromisso de estes cumprirem, de igual modo, o Regulamento Geral de Proteção de Dados.
Tratamento e conservação de dados.
A Inspeção Regional das Atividades Económicas é responsável pelo tratamento dos dados de acordo com o
respetivo fundamento jurídico. A conservação dos dados é efetuada apenas durante o período legalmente previsto,

podendo o mesmo alterar-se de acordo com o interesse público, motivos históricos, científicos ou estatísticos que
o justifiquem. Os dados pessoais fornecidos pelo titular são transmitidos de acordo com a legislação em vigor.
Os dados pessoais não são utilizados para outro fim que não sejam as necessidades de os reter para ser possível a
realização das competências da IRAE.
Em qualquer situação de tratamento de dados pessoais não previstos nesta política, será obtido o consentimento
explícito do titular dos mesmos.
Tipologia de dados pessoais
Os dados pessoais sujeitos a tratamento por parte da Inspeção Regional das Atividades Económicas são os que
permitam a identificação do individuo, como por exemplo: o nome, a data de nascimento, o número de
identificação fiscal, o número de identificação civil, a morada, o número de telefone e o número de telemóvel.
Cookies e tecnologias semelhantes
O sítio www.irae.azores.gov.pt utiliza cookies, sendo estes um mecanismo de retenção de informações referente
a preferências, através do navegador, com o objetivo de otimizar a navegação e permitir funcionalidades que
permitam uma melhor navegação e operacionalidade do referido sitio. Em nenhuma circunstância os dados
pessoais cedidos pelos utilizadores ou registados em cookies no âmbito da atividade nos sítios, são transmitidos a
entidades terceiras, sejam ela, Parceiros, Clientes ou Fornecedores.
A colocação de cookies permite o reconhecimento do sitio eletrónico, auxiliando no funcionamento do mesmo.
Os utilizadores podem impedir o uso de cookies através das configurações do navegador, no entanto, só poderá
ser afetado o desempenho de determinadas ferramentas ou serviços do sitio.
Isenção de responsabilidade
A Inspeção Regional das Atividades Económicas não se responsabiliza por prejuízos ou danos em sede de
responsabilidade civil consequentes da incorreta utilização dos sítios de internet sob sua gestão. A utilização e o
acesso aos sítios de internet e respetivos conteúdos devem ser efetuados através de sistemas informáticos seguros
e de forma consciente. O sítio www.irae.azores.gov.pt é desenvolvido de acordo com a tecnologia atual, a utilização
de tecnologia descontinuada ou de versões de browsers antigos pode impossibilitar a utilização do sitio da internet.
Os sítios eletrónicos podem conter ligações para sítios operados por entidades terceiras sobre os quais a Inspeção
Regional das Atividades Económicas não tem controlo e pelos quais não assume qualquer responsabilidade.
A visualização de disposições legais neste sítio, não dispensa a consulta das normas legais em vigor, aprovadas
oficialmente, publicadas nas edições e suportes originais (nomeadamente Diário da República e Jornal Oficial da
União Europeia).
Direitos do titular relativos aos seus dados pessoais
De acordo com o estabelecido no RGPD, o titular dos dados tem o direito de solicitar: informação acerca dos seus
dados, designadamente do seu processamento e da(s) finalidade(s) subjacente (s) ao tratamento, a correção ou a
atualização de algum dado, a portabilidade dos seus dados num formato aberto, a limitação e a oposição ao
tratamento e o apagamento dos dados no caso da(s) finalidade(s) para que os mesmos foram fornecidos o permita
legalmente, mediante pedido escrito dirigido para vpgr.epd@azores.gov.pt.

Violação de dados pessoais
Sem prejuízo de qualquer outra via de recurso administrativo ou judicial, o titular dos dados, tem direito a
apresentar uma reclamação à Comissão Nacional da Proteção de Dados (CNPD) ou a outra autoridade de controlo
competente nos termos da lei, caso entenda que o tratamento dos seus dados pela IRAE viola a lei aplicável a cada
momento.
Alterações à politica de privacidade
A IRAE poderá alterar esta Política a qualquer momento. Estas alterações serão devidamente publicitadas no site
http://www.azores.gov.pt/Gra/vp-irae/. Caso as alterações tenham um impacte substancial nos seus direitos e
liberdades, a IRAE notificá-lo-á dessas alterações através dos dados de contacto que nos tenha disponibilizado.
Para mais informações sobre os termos do tratamento de dados pela IRAE, poderá contactar o Inspetor Regional
das Atividades Económicas, Dr. Paulo Machado, para irae@azores.gov.pt.

