Política de Privacidade da Biblioteca da Procuradoria-Geral da República
Este documento tem por objetivo informar os utilizadores da Biblioteca da
Procuradoria-Geral da República (BPGR) sobre a recolha, processamento e
utilização dos seus dados pessoais, assim como os direitos que detêm sobre
os mesmos, nos termos do Regulamento (EU) 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 desses dados (RGPD).
Recolha e tratamento de dados
A BPGR recolhe apenas os dados pessoais que os seus utilizadores
diretamente lhe fornecem mediante o preenchimento do formulário de
inscrição como leitor da Biblioteca. Os referidos dados serão tratados com a
finalidade de garantir os serviços de consulta ou de empréstimo bibliográficos,
de gerir as comunicações com estes serviços relacionadas ou de enviar
boletins bibliográficos de novidades.
A BPGR poderá ainda utilizar os referidos dados pessoais para a realização de
inquéritos de satisfação do utilizador que sejam justificados por necessidades
de monitorização da qualidade dos serviços prestados.
A BPGR é a entidade responsável pelo tratamento referido, podendo os seus
utilizadores contatá-la para qualquer questão relacionada com a proteção de
dados pessoais através do endereço PGR_Protecaodedados@pgr.pt ou
através de correio postal para a seguinte morada: Rua da Escola Politécnica,
nº 140, 1269-269 Lisboa.
Transmissão de dados e política de segurança
A BPGR não comunicará os dados pessoais recolhidos dos seus utilizadores a
entidades externas e toma medidas que visam assegurar a confidencialidade
e a segurança desses dados, sem prejuízo da transmissão dos dados que
sejam necessários, no exercício de um direito de queixa, para eventual
procedimento criminal.

Duração do armazenamento dos dados
Os dados pessoais do utilizador serão conservados enquanto se mantiver a
inscrição como leitor da Biblioteca ou pelo tempo necessário para a prestação
dos serviços a que os mesmos se destinam. Findo este prazo, a BPGR poderá
ainda mantê-los para fins estatísticos desde que garantida a sua
anonimização.
Direitos dos titulares dos dados pessoais
O utilizador da BPGR tem o direito de solicitar o acesso aos seus dados
pessoais e à retificação dos dados que considere incompletos ou incorretos,
podendo ainda limitar o seu tratamento a determinados fins específicos. O
utilizador dispõe ainda do direito a solicitar o apagamento dos dados pessoais
que tenham deixado de ser necessários para a finalidade que ditou a sua
recolha ou a retirar o consentimento em que se baseou o tratamento desses
dados.
Atualização da política de privacidade
A presente política de privacidade poderá ser objeto de alterações ou
atualizações que serão de imediato divulgadas pela presente via.
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