
 

  

 

 

POLÍTICA DE PRIVACIDADE DA DIREÇÃO REGIONAL DE CULTURA DO 
ALENTEJO 
 
A presente política de privacidade respeita apenas ao tratamento e proteção de dados 

pessoais relacionados com a subscrição da newsletter da Direção Regional de Cultura do 

Alentejo. 

 
Tratamento de dados pessoais - Regulamento Geral sobre a Proteção de Dados Pessoais  
A Direção Regional de Cultura do Alentejo é responsável pela recolha e tratamento dos seus 

dados pessoais, para as finalidades referidas na presente política de privacidade, 

comprometendo-se processar os seus dados pessoais em conformidade com o Regulamento 

(UE) 2016/679 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 27 de Abril de 2016, relativo à 

proteção das pessoas singulares no que diz respeito ao tratamento de dados pessoais e à livre 

circulação de dados pessoais e demais legislação vigente; 

  

Finalidades de recolha e tratamento de dados:  
Envio da newsletter da Direção Regional de Cultura destinada à divulgação de iniciativas de 

índole cultural realizadas na Região Alentejo;  

 
Destinatários dos dados:  
Os dados pessoais não serão ser transferidos para outros destinatários.  

 
Armazenamento dos dados:  
Os dados serão armazenados enquanto o subscritor pretender receber a newsletter.  

 
Proteção dos seus dados:  
A Direção Regional de Cultura não partilha os seus dados com terceiros.  

Permanecemos à sua disposição para qualquer questão ou observação relativa à 

confidencialidade e segurança dos seus dados pessoais.  

 
Os seus direitos:  
Respondendo para o endereço de correio eletrónico que remete a newsletter poderá obter 

qualquer esclarecimento para a alteração ou atualização dos seus dados, bem como para o 

cancelamento da subscrição da newsletter.  

 
Responsável pelo tratamento de dados:  
Encarregado de Proteção de Dados (DPO – Data Protection Officer) – Nome: Sérgio Oliveira 

Pereira 

Telefone: 213927920 

Endereço: Edifício da Secretaria – Geral da Presidência do Concelho de Ministros 

Rua Prof. Gomes Teixeira, 2 

1399-022 Lisboa 

 

Email: pro.dados@sg.pcm.gov.pt 

 
 

Data de atualização: 12 de Setembro de 2018 


