
1. PÁGINA DOS TERMOS DE UTILIZAÇÃO 

 

 

POLÍTICA DE PRIVACIDADE 

Prémio do Mar Sustentável 

ESG - Environment, Social and Governance 

 

A presente política de privacidade tem por objetivo descrever a forma como a Cofina 

Media e o Fórum Oceano tratam os dados pessoais das pessoas singulares, candidatos 

e/ou pessoas de contacto recolhidos no âmbito do Prémio do Mar Sustentável, bem 

como informar os direitos de que gozam os titulares dos dados pessoais. 

 

1. Responsáveis pelo tratamento dos dados 

O Prémio do Mar Sustentável é organizado em conjunto pela Cofina Media, S.A. 

(“Cofina Media”), pessoa colectiva número 502801034, com sede na Rua Luciana 

Stegagno Picchio, n.º 3 1549-023 Lisboa e pelo Fórum Oceano – Cluster da Economia 

do Mar (Fórum Oceano), pessoa coletiva e contribuinte fiscal n º 509 072 763, com 

sede no Pólo do Mar da UPTEC, sito na Avenida da Liberdade, S/N, em Leça da Palmeira 

(“Fórum Oceano”). 

 

A Cofina Media e o Fórum Oceano são responsáveis conjuntos pelo tratamento dos 

dados pessoais recolhidos no âmbito da candidatura ao Prémio do Mar Sustentável. 

 

2. Encarregados de Proteção de Dados 

 

 A Cofina Media pode ser contactada, por escrito, para os seguintes endereços:  

 Direção Jurídica da Cofina Media - Rua Luciana Stegagno Picchio n.º 3, 1549-

023 Lisboa 

 cofinasso@cofina.pt 

 

 O Encarregado de Proteção de Dados Pessoais do Fórum Oceano pode ser 

contactado, por escrito, para os seguintes endereços:’ 

 Fórum Oceano - UPTEC Mar, sala C2, Av. da Liberdade S/N 4450-718 Leça da 

Palmeira – Portugal 



 

 geral@forumoceano.pt 

 

3. Finalidades e fundamentos de licitude 

 

A Cofina Media é responsável pelo tratamento dos dados para as seguintes finalidades: 

Gestão do website para inscrição ao Prémio do Mar Sustentável e contacto a candidatos no 

âmbito do Prémio do Mar Sustentável.   

 

O Fórum Oceano é responsável pelo tratamento dos dados para as seguintes finalidades: 

 

A Cofina Media e o Fórum Oceano apenas procederão ao tratamento de dados pessoais 

recolhidos no âmbito da candidatura ao Prémio do Mar Sustentável. caso (i) os 

Candidatos ou as Pessoas de Contacto tenham prestado o seu consentimento ou (ii) tal seja 

necessário para execução de um contrato ou para diligências pré-contratuais, consoante as 

finalidades em causa identificadas nos parágrafos anteriores. Caso o fundamento de licitude 

aplicável seja o consentimento, recordamos que o titular dos dados pode, a qualquer 

momento, retirá-lo.  

 

4. Categorias de dados pessoais 

 

Os dados pessoais dos Candidatos e/ou das Pessoas de Contacto que serão recolhidos e 

tratados pela Cofina Media e pelo Fórum Oceano são os seguintes: 

i. Nome; 

ii. Endereço de email; 

iii.  Contacto Telefónico 

iv. Cargo/Função 

 

5. Destinatários dos dados pessoais 

 

Não está prevista qualquer transferência de dados pessoais no contexto das finalidades 

de tratamento identificadas no ponto 3 para outras entidades que não a Cofina Media e 

o Fórum Oceano. 

 

 



6. Prazos de conservação 

 

Os dados dos Candidatos serão conservados pela Cofina Media e pelo Fórum Oceano, nos 

termos desta política de privacidade, de acordo com as finalidades acima identificadas:  

 

Finalidades de tratamento da Cofina Media: Os dados serão conservados até ao final da 

edição 2022/2023 do Prémio do Mar Sustentável. 

 

 Finalidades de tratamento do Fórum Oceano: Os dados serão conservados até ao 

final da edição 2022/2023 do Prémio do Mar Sustentável. 

 

7. Direitos dos titulares dos dados e modo de exercício 

 

Enquanto titular dos dados pessoais, os Candidatos gozam dos seguintes direitos:  

a) Direito de acesso e informação; 

b) Direito de retificação; 

c) Direito de solicitar o apagamento dos dados (“direito a ser esquecido”); 

d) Direito de solicitar a limitação do tratamento dos seus dados pessoais; 

e) Direito à portabilidade dos dados pessoais; 

f) Direito de retirar o seu consentimento; 

g) Direito de se opor ao tratamento dos seus dados pessoais; 

h) Direito de não ficar sujeito a nenhuma decisão individual automatizada; 

i) Direito a apresentar uma reclamação junto cada uma das entidades responsáveis pelo 

tratamento ou junto da Comissão Nacional de Proteção de Dados. 

 

8. Decisões automatizadas 

 

As atividades de tratamento de dados previstas na presente Política, de acordo com as 

respetivas finalidades identificadas no ponto 3, não envolvem quaisquer decisões 

automatizadas. 

 

9. Segurança dos dados pessoais 

 

A Cofina Media e o Fórum Oceano adotam e implementam um conjunto de medidas 

técnicas e organizativas necessárias, suficientes e adequadas para assegurar a proteção 



dos dados pessoais contra a sua destruição, a perda acidental, a perda, a alteração, a 

difusão ou acessos não autorizados, acidentais ou ilícitos, bem como as medidas 

necessárias, suficientes e adequadas para garantir a exatidão, integridade e 

confidencialidade dos dados pessoais e um nível de segurança técnico e de organização 

adequado em relação aos riscos inerentes ao tratamento e natureza dos dados 

pessoais. 

 

10. Cookies 

 

A Cofina Media utiliza cookies nos seus sites e, por isso, é aconselhável que consulte a 

Política de Cookies da Cofina Media. 

 

11. Alterações à Política de Privacidade 

 

A Cofina Media e o Fórum Oceano poderão, a todo o tempo, proceder à alteração da 

presente Política de Privacidade, considerando-se que tais alterações entram em vigor a 

partir da data da sua comunicação aos participantes do evento. 

  



2. PÁGINA DO FORMULÁRIO 

 

 

Reconheço que os meus dados pessoais serão tratados pela Cofina Media, S.A.  e pelo Fórum 

Oceano – Cluster da Economia do Mar em conformidade com o disposto na Política 

de Privacidade do Prémio do Mar Sustentável. Li e aceito expressamente a informação 

prestada sobre tratamento de dados pessoais que consta da Política de Privacidade do Prémio 

do Mar Sustentável.  

 

  


