FICHA DE INFORMAÇÃO SOBRE TRATAMENTO DE DADOS PESSOAIS
TRANSMISSÃO EM DIRETO DE PROVAS PÚBLICAS NA UALG

A Universidade do Algarve procede à transmissão em direto das Provas Públicas de Mestrado, de Doutoramento ou de
Agregação, na sequência da Lei n.º 1-A/2020, de 19 de março, que estabelece medidas excecionais e temporárias de
resposta à situação epidemiológica provocada pelo coronavírus SARS-CoV-2 e da doença COVID-19, e do Despacho RT
40/2020, de 25 de março, que estabelece as medidas de caráter excecional e transitório para a realização do ato público
destinado à apreciação e discussão de dissertação, trabalhos de projeto ou relatório de estágio, de tese de doutoramento
ou de obtenção do título de agregado.
As atividades de tratamento de dados pessoais relativas à transmissão em direto das Provas Públicas são realizadas de
acordo com os seguintes parâmetros:
1. Responsável pelo tratamento: Universidade do Algarve, pessoa coletiva de direito público com o NIPC nº 505 387 271,
com estatutos aprovados pelo Despacho Normativo nº 65/2008, publicados em Diário da República 2ª série nº 246 de
22 de dezembro de 2008, com sede no Campus da Penha, Estrada da Penha, 8005-139, em Faro, telefone (+) 351
289 800 100, fax (+) 351 289 888 406, e-mail rgpd@ualg.pt doravante designada por UAlg.
2. Contactos do Encarregado da Proteção de Dados da UAlg: o Encarregado da Proteção de Dados pode ser contactado
através do endereço Campus da Penha, 8005 139, Faro, Portugal ou do correio eletrónico rgpd@ualg.pt.
3. Categorias de titulares de dados: participantes nas Provas Públicas da UAlg, sejam os membros do Júri, sejam os
Mestrandos, Doutorandos ou Candidatos ao título de Agregado.
4. Dados pessoais a tratar: dados de identificação pessoal (nome) e dados de imagem e voz dos participantes transmitidos
através do sistema utilizado para videoconferência ou transmissão em direto para o Canal de YouTube da UAlg.
5. Contexto e finalidade do tratamento: transmissão simples por sistema de videoconferência ou transmissão em direto
para o Canal de YouTube da UAlg, com a finalidade de garantir a transparência e o caráter público das Provas realizadas
na UAlg para a obtenção dos títulos de Mestre, Doutor ou Agregado da UAlg.
6. Transmissão sem Gravação: transmissão simples em direto sem gravação, não sendo recolhidos os dados relativos à
imagem ou à voz dos participantes nas Provas Públicas.
7. Fundamento jurídico: o cumprimento de obrigações jurídicas de garantia da transparência e do caráter público das
Provas, no contexto concreto das medidas excecionais e transitórias para a realização de provas públicas na Universidade
do Algarve estabelecidas pelo Despacho RT 40/2020, de 25 de março, na sequência da Lei n.º 1-A/2020, de 19 de março,
que estabelece medidas excecionais e temporárias de resposta à situação epidemiológica provocada pelo coronavírus
SARS-CoV-2 e da doença COVID-19.
8. Destinatários: o responsável pelo tratamento procede ao tratamento por si (através dos técnicos que atuam sob a sua
autoridade e mediante as suas instruções) ou por sua conta, através de subcontratantes por si selecionados e vinculados
a estritas medidas técnicas e organizativas ajustadas à proteção dos dados pessoais.
9. Comunicação de Dados: para além do cumprimento de obrigações legais de comunicação de dados ou de obrigações
legais de transparência, através da transmissão em direto das Provas Públicas, os dados pessoais não são objeto de
qualquer outro tipo de comunicação.
10. Interconexões, decisões ou transferências de dados: não são realizadas interconexões de dados, decisões individuais
automatizadas ou transferências internacionais de dados.
11. Tratamentos e suportes: os dados pessoais são recolhidos e processados automática ou informaticamente pelos
sistemas de videoconferência ou de transmissão em direto, sendo objeto de múltiplos tratamentos de caráter

automatizado e sendo objeto de divulgação no Canal YouTube da UAlg, bem como nos canais digitais que sejam
considerados necessários para proceder à divulgação das Provas Públicas.
12. Medidas de segurança: estão implementadas todas as medidas técnicas e organizativas consideradas necessárias e
adequadas para garantir a segurança dos dados pessoais objeto de processamento.
13. Prazo de conservação: tratando-se de uma transmissão em direto, sem gravação ou recolha de imagens ou de sons, a
atividade de tratamento dos dados extingue-se no momento da transmissão.
14. Direitos do titular dos dados: o titular dos dados tem o direito de solicitar ao responsável pelo tratamento o acesso, a
retificação ou, eventualmente, o apagamento dos seus dados pessoais, bem como a limitação ou a oposição ao
tratamento e a portabilidade dos dados, na medida em que tal seja compatível com o fundamento de legitimidade.
15. Endereço para exercício de direitos: para solicitar qualquer informação, apresentar reclamações ou requerer o exercício
de direitos é favor contactar o Encarregado da Proteção de Dados da UAlg através do endereço de correio eletrónico
acima referenciado.
16. Direito de reclamação à autoridade de controlo: o titular dos dados tem ainda o direito de, caso assim o considere
necessário, apresentar reclamação à Comissão Nacional de Proteção de Dados, através dos contatos disponíveis em
www.cnpd.pt.
17. Política de Proteção de Dados: para mais informações sobre a política de proteção de dados da UAlg é favor consultar
https://www.ualg.pt/sites/ualg.pt/files/rgpd/Politica_de_Privacidade_Universidade_do_algarve_2018.pdf .
18. Regulamentação das Provas Públicas: para mais informações sobre a regulamentação aplicável no âmbito das Provas
Públicas na UAlg é favor consultar www.ualg.pt.

