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Exmo.(a) Senhor(a) 

No âmbito da inscrição apresentada pela freguesia da qual V. Exa. é Presidente / na qual colabora 

para o processo de candidatura ao Projeto Eco-Freguesias XXI - edição 2020, junto da Associação 

Bandeira Azul da Europa (doravante “ABAE”), que decorre na plataforma eletrónica no endereço 

https://ecofreguesias21.abae.pt, a ABAE irá aceder a dados pessoais de V. Exa., dado ter sido indicada 

como pessoa de contacto para tal efeito. 

Assim, informamos quais as condições em que irá ocorrer o tratamento dos seus dados pessoais pela 

ABAE: 

1. A entidade responsável pelo tratamento dos seus dados pessoais é a ABAE – Associação 

Bandeira Azul da Europa, com sede na Rua General Gomes Araújo, Edifício Vasco da Gama, 

Bloco C, 1350-355 Lisboa. 

2. Os dados pessoais de V. Exa. são tratados por serem necessários para o prosseguimento de 

interesses legítimos da ABAE e da referida freguesia no âmbito da gestão e 

acompanhamento da candidatura desta última ao programa acima identificado.  

3. O tratamento dos dados pessoais de V. Exa. é efetuado para fins de gestão e 

acompanhamento da candidatura apresentada pela referida freguesia no Eco-Freguesias XXI 

- edição 2020. 

4. Os dados pessoais de V. Exa. que serão objeto de tratamento pela ABAE são os seguintes: 

nome, funções, local de trabalho, endereço de e-mail e telefone. 

5. Os seus dados pessoais poderão ser comunicados às entidades parceiras para o 

desenvolvimento de ações relacionados com o projeto, e entidades que compõem a 

Comissão Nacional para efeitos de avaliação da candidatura. 

6. A ABAE irá manter os seus dados pessoais pelo período de 2 (dois) anos após a conclusão da 

candidatura considerando-se esse momento, o da divulgação dos resultados deste Programa.  

7. Mediante comunicação escrita a ser enviada para a morada indicada no número 1 supra, e 

encontrando-se reunidas as condições legais para tal, V. Exa. poderá exercer os direitos de 

acesso, retificação, apagamento, oposição, limitação e portabilidade dos seus dados. 

8. Mais se informa que, quanto ao tratamento dos seus dados pessoais, assiste a V. Exa. o 

direito de apresentar uma reclamação diretamente à autoridade de controlo, a Comissão 

Nacional de Proteção de Dados.  

Pela ABAE, 

 

Coordenadora Nacional do Projeto Eco – Freguesias XXI 


