Declaração de Consentimento para Tratamento de Dados Pessoais
A presente Declaração de Consentimento obedece ao Regulamento Geral de Proteção de
Dados - Regulamento (UE) 2016/679 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 27 de abril de
2016.
1. Finalidades da recolha dos dados
Os dados pessoais recolhidos no site FollowMe@Sea da Marinha são utilizados no âmbito do
acompanhamento, pelo MRCC, de embarcações da náutica de recreio e da comunidade
piscatória, com menos de 12 metros, que realizam navegações costeiras ou transatlânticas,
entre marinas nacionais e internacionais, durante o trânsito.
A plataforma FollowMe@Sea funciona na dependência do Centro de Coordenação de Busca e
Salvamento Marítimo (Maritime Rescue Coordination Centre - MRCC) de Lisboa, 24 horas por
dia, sete dias por semana.
Os dados serão utilizados para o estabelecimento de um contacto com as embarcações, para
que o MRCC, num cenário de busca e salvamento, possa verificar rapidamente a informação
da última posição da embarcação, fator fundamental para o planeamento das buscas e
condução da ação de salvamento.
Os contatos diários e a informação fornecida são da responsabilidade do requisitante do
serviço Followme@Sea. O acompanhamento, por parte do MRCC, só se inicia após recebida a
comunicação da largada.
O contato pode ser efetuado por vários métodos diferentes: chamada VHF, telefone satélite,
correio eletrónico ou através da plataforma FollowMe@Sea.
Os dados pessoais recolhidos poderão ser utilizados de forma anonimizada, impossibilitando a
identificação dos respetivos titulares, em estudos estatísticos.
2. Tratamento e armazenamento dos dados pessoais
Os dados pessoais recolhidos são armazenados numa base de dados de acesso exclusivo aos
elementos da Marinha no âmbito da Busca e Salvamento Marítimo.
Os resultados estatísticos, obtidos a partir de dados pessoais anonimizados, podem ser
utilizados fora do âmbito da Busca e Salvamento Marítimo.
3. Categoria dos dados pessoais a recolher
Para as finalidades acima referidas, o MRCC poderá recolher e tratar os dados pessoais que se
incluem nas seguintes categorias:





Dados de Identificação pessoal do utilizador
Dados de Identificação do proprietário da embarcação
Dados da embarcação
Outros

4. Tratamento e armazenamento dos dados das embarcações
Os dados das embarcações recolhidos são armazenados numa base de dados de acesso
exclusivo ao pessoal da Marinha no âmbito da Busca e Salvamento Marítimo.

Os resultados estatísticos, obtidos a partir de dados anonimizados das embarcações, podem
ser utilizados fora do âmbito da Busca e Salvamento Marítimo, para esse fim.
5. Acesso aos dados pessoais
As autorizações de acesso aos dados pessoais, concedidas ao pessoal da Marinha que participa
no âmbito da Busca e Salvamento Marítimo, são registadas e controladas através da
segregação de perfis para acesso ao sistema informático. São registadas as datas em que é
concedido e em que é retirado o acesso a determinada pessoa.
6. Direito do titular de rever e corrigir qualquer dos seus dados pessoais
O titular dos dados tem o direito, a qualquer momento, de rever e corrigir qualquer um dos
seus dados pessoais inexatos.
7. Direito do titular a retirar o consentimento para tratamento dos dados pessoais
O titular dos dados tem o direito de retirar o seu consentimento a qualquer momento.
A retirada do consentimento não compromete a licitude do tratamento efetuado com base no
consentimento previamente dado.
A retirada do consentimento pode ser efetuada pelo titular, depois de se autenticar no site
FollowMe@Sea da Marinha, clicando no ícone respetivo disponível logo abaixo do nome do
titular.
No caso de ser retirado o consentimento pelo titular, os dados pessoais serão apagados, de
forma irreversível, das bases de dados da Marinha, dos sistemas de informação em produção.
Os dados pessoais apagados dos sistemas em produção serão mantidos por 30 dias nos
sistemas de recuperação após desastre (sistemas de backup). Após este período, os dados
pessoais serão eliminados definitivamente.
8. Conservação dos seus dados pessoais
Os dados pessoais recolhidos no site do FollowMe@Sea cujo titular não tenha retirado o seu
consentimento, são armazenados em bases de dados sob a responsabilidade da Marinha, pelo
período de tempo necessário ao cumprimento das finalidades previstas no ponto nº 1, da
presente declaração, findo o qual, os mesmos serão anonimizados e utilizados apenas para
tratamento estatístico.

Ao selecionar “Li e aceito os termos da Declaração de Consentimento” o titular dos dados
declara consentir que os seus dados pessoais são objeto de recolha e tratamento para os
efeitos e finalidades supraexpostos.

