1 - Termos de adesão para utilização dos serviços online 
Os

termos

de

adesão

para

a

utilização,

definem

o

compromisso

que

o Município de Vila Verde e o

requerente/municípe estabelecem para a utilização dos serviços online autenticados. A utilização destes serviços

online, implica a aceitação e aplicação destas condições de utilização, que poderão ser alteradas pelo Município de
Vila Verde mediante aviso prévio e com divulgação na página de entrada do portal das alterações que foram
efetuadas. Caso o utilizador não se pronuncie no prazo de 10 dias úteis, presume-se a aceitação das mesmas. No
caso do utilizador não aceitar as alterações deve solicitar o cancelamento do seu registo.
Responsabilidade sobre a utilização da palavra chave
A “palavra chave” é uma informação pessoal e intransmissível. O utilizador será o responsável pelo bom uso e
segurança da mesma, não facilitando o seu conhecimento a terceiros. O utilizador assume todas as responsabilidades
da utilização da sua palavra chave.
Outras obrigações do utilizador
Os utilizadores ao procederem ao registo, estão a assumir a identidade e veracidade dos dados pessoais que lhe são
solicitados, imputando-lhe assim toda e qualquer responsabilidade pela informação fornecida.
Duração do compromisso dos termos de aceitação
O compromisso estabelecido entre as partes aquando da aceitação dos termos cessam quando o utilizador solicitar o
cancelamento do seu registo, ou quando o Município de Vila Verde a qualquer momento sem notificação prévia,
entender inibir o acesso por considerar que o mesmo viola as condições estabelecidas, ou nos casos em que a sua
conduta de utilização possa ser danosa.
Cancelamento
A qualquer momento pode solicitar o cancelamento da subscrição dos serviços online. Para tal, dever enviar um email

para o seguinte endereço de email: servicosonline@cm-vilaverde.pt, com indicação do nome, número de Cartão de
Cidadão ou Bilhete Identidade e Número de Identificação Fiscal. Em caso de dúvidas, pode contactar-nos através do
telefone 253 310 500.

2 - Declaração de Privacidade
O Município de Vila Verde, proprietário deste Portal com o endereço http://mynet-sol.cm-vilaverde.pt/ assume
consigo um compromisso de privacidade em relação aos dados nele depositados nos termos seguintes:
a)

A confidencialidade de todos os dados alojados nos servidores do Município, incluindo os ficheiros resultantes
das mensagens de correio eletrónico, são da responsabilidade e garantidos pelo Município de Vila Verde
respeitando escrupulosamente todas as determinações legais.

b)

Os dados são tratados informaticamente e destinam-se exclusivamente a uso administrativo e informático no
âmbito estrito dos serviços solicitados pelo utilizador através dos serviços online do Município de Vila Verde.

c)

O Município de Vila Verde compromete-se a tomar todas as medidas necessárias para evitar perdas, má
utilização, ou alteração da informação recebida dos cidadãos.

3 - Informação de recolha de dados pessoais
O Município de Vila Verde, responsável pela tratamento dos dados recolhidos para a inscrição na plataforma online,
informa que:
a)

Os dados recolhidos no formulário são tratados com o objetivo de executar a prestação de serviços de
disponibilização/utilização gratuita da plataforma, como meio de comunicação entre o Munícipe e o Município,
no âmbito de todas as funções deste de prestação de serviços e/ou prossecução do interesse público, sempre
que para o efeito as comunicações digitais sejam válidas e eficazes nos termos da Lei.

b)

Os dados pessoais são tratados tendo como fundamento de licitude a execução do contrato de prestação de
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serviços de disponibilização /utilização gratuita da plataforma, como meio de comunicação entre o Munícipe e
o Município, no âmbito de todas as funções deste de prestação de serviços e/ou prossecução do interesse
público, sempre que para o efeito as comunicações digitais sejam válidas e eficazes nos termos da Lei.
c)

Os dados de registo não serão tratados por entidades terceiras, salvo por força de disposição legal, ou a
pedido do titular de dados.

d)

Os dados pessoais agora recolhidos serão conservados durante o tempo em que os direitos decorrentes da
utilização da plataforma e das finalidades para que foi usada por/para cada Munícipe, puderem ser exercidos
judicialmente. Esse processo não afetará os restantes tratamentos de dados em curso no Município.

e)

O titular dos dados pode exercer os direitos previstos no Regulamento (UE) 2016/679, designadamente o
direito de acesso, de retificação, de apagamento, de limitação do tratamento, de portabilidade, de oposição e
de reclamação para autoridade de controlo - Comissão Nacional de Proteção de dados - Av. D. Carlos I, 134 1.o 1200-651 Lisboa - e-mail: geral@cnpd.pt. O Encarregado de Proteção de Dados do Município pode ser
contactado através do email dpo@cm-vilaverde.pt/epd@cm-vilaverde.pt.
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