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Informação sobre o tratamento dos dados pessoais nos termos do Regulamento 
Europeu para a proteção dos Dados Pessoais UE 679/2016 (RGPD) 

 
 
 
 
 

 

Estimado utilizador,  
para usufruir dos serviços fornecidos pela In.Te.S.A. S.p.A. (de ora em diante “INTESA”) na qualidade 
de Trust Service Provider (TSP), mais especificamente os serviços de Assinatura Eletrónica 
Qualificada e/ou Selo Temporal Eletrónico Qualificado, ser-lhe-á pedido que transmita à INTESA 
alguns dos seus dados de identificação que constituem dados de natureza pessoal nos termos do 
Regulamento europeu em matéria de proteção dos dados pessoais (Reg. UE 679/2016 - RGPD) e dos 
quais o utilizador é titular, nos termos do referido Regulamento.  
Em seguida apresentamos as informações relativas ao tratamento destes Dados Pessoais 
realizado pela INTESA, na qualidade de Responsável pelo Tratamento.  
Os Dados Pessoais obtidos pela INTESA são recolhidos nos termos do Art. 6.1 (b) do RGPD e 
são tratados no território da união Europeia, em cumprimento da norma em vigor. 

 

1. Tipos de Dados Pessoais tratados pela INTESA 
 

1.1 Os tipos de Dados Pessoais recolhidos pela INTESA, para lhe permitir a adesão aos referidos 
serviços, são os seguintes: 

 

a. nome e apelido; 
 

b. data de nascimento; 
 

c. concelho e país de nascimento; 
 

d. número de identificação fiscal; 
 

e. sexo; 
 

f. dados do documento de identidade apresentado; 
 

g. número de telemóvel; 
 

h. endereço de correio eletrónico. 
 

2.  Fonte dos dados pessoais 
 
Os Dados Pessoais na posse da INTESA são recolhidos diretamente junto do requerente no 
momento do pedido do serviço. 
 
A atividade de recolha dos dados será feita através da introdução dos dados pessoais no módulo de 
adesão ou através de uma das outras modalidades de adesão disponibilizadas pela INTESA e 
descritas no Manual de Operação. 
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3.  Finalidades do tratamento 
 

A recolha e o tratamento dos dados pessoais têm como finalidade exclusiva permitir o 
desempenho adequado das tarefas ligadas às atividades do Trust Service Provider e, em particular: 
  

a. verificação das identidades fornecidas para implementação de medidas contra a prática da 
contrafação; 

 
b. emissão de certificado digital; 

 
c. conservação e publicação do certificado digital no diretório específico da Intesa em 

cumprimento dos requisitos do Reg. UE 910/2014; 
 

d. eventuais comunicações úteis para o correto cumprimento da função de Trust Service 
Provider; 

 
e. gestão de eventuais reclamações e/ou disputas; 

 
f. prevenção/repressão de fraudes e quaisquer atividades ilegais; 

 
g. cumprimento das obrigações previstas na lei, regulamentos ou normas comunitárias em 

matéria de prestação de serviços de confiança. 

 

4. Modalidades de tratamento 

 
Os Dados Pessoais podem ser tratados pela INTESA apenas e exclusivamente para o cumprimento  
das finalidades mencionadas no Art. 3.º. 
 
Os Dados Pessoais serão tratados em total conformidade com medidas de segurança 
cuidadosamente determinadas, bem como nos termos do referido Regulamento Europeu. Caso o 
tratamento não cumpra as disposições do regulamento europeu, o responsável, de acordo com o 
disposto no artigo 82.º, responde diretamente pelos danos causados ao titular.  
Além disso, os Dados Pessoais serão conservados nos arquivos da INTESA pelo tempo necessário 
para as finalidades indicadas acima, bem como para cumprir as obrigações legais aplicáveis à 
mesma.  
Os Dados Pessoais tratados serão estritamente inerentes, completos e não excessivos em relação às 
às finalidades para que são tratados. 
 

5.  Duração do tratamento 
 

O tratamento, em conformidade com os termos legais (Art. 28.º do Decreto Legislativo 82/2005 
e posteriores alterações e adendas - Código da Administração Digital, CAD), terminará no final 
do vigésimo ano a partir da revogação do certificado de assinatura. 
Após a expiração deste prazo, os seus Dados Pessoais, e quaisquer cópias eventuais, serão 
destruídos. 
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6. Responsável e eventuais Encarregados do tratamento dos Dados Pessoais 
 
 
In.Te.S.A. S.p.a., com sede em Strada Pianezza, 289 - 10151 Turim (TO), N.º IVA e NIF: 
05262890014, é o único Responsável pelo tratamento dos Dados Pessoais. 
 
Todas as pessoas singulares que são Encarregados do Tratamento dos dados atuam em 
cumprimento do referido RGPD. 
 
A lista dos Encarregados do tratamento dos dados é constantemente atualizada e pode ser 
consultada através do seguinte link: 
https://www.intesa.it/elenco-responsabili-TSP/. 
Os Dados Pessoais do requerente dos serviços podem também ser divulgados, em pedido, às 
Autoridades Competentes em matéria jurídico/legislativa em caso de processo contencioso.  
Para exercer os direitos mencionados no Artigo 7.º seguinte, o titular pode contactar o 
Responsável através do seguinte endereço de e-mail: uff_ra@intesa.it  

 

7.  Direitos do titular dos dados 
 
 
A norma em matéria de proteção dos dados pessoais confere-lhe, na qualidade de Titular, a 
possibilidade de exercer direitos específicos. 
 
Tem o direito a obter a confirmação da existência de Dados Pessoais relativos à sua pessoa, 
mesmo que ainda não estejam registados, e à sua comunicação de forma inteligível. 
 

Tem também o direito de obter a indicação, através de pedido específico ao Responsável: 
 

a) da origem dos dados pessoais; 
 

b) das finalidades e modalidades do tratamento; 
 

c) da lógica aplicada em caso de tratamento efetuado com o uso de instrumentos eletrónicos; 
 

d) dos dados de identificação do responsável, dos encarregados e do representante designado; 
 

e) dos sujeitos ou das categorias de sujeitos aos quais os dados pessoais podem ser 

comunicados ou que podem tomar conhecimento dos mesmos na qualidade de 

representante designado no território do Estado, de responsáveis ou encarregados. 

 
 

Além disso, o titular dos dados tem o direito de obter: 
 
 

a) a atualização, retificação, integração ou apagamento dos Dados Pessoais, dentro dos limites 

consentidos pela norma do setor; 
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b) a garantia de que as operações referidas na alínea a) anterior tenham sido realizadas pelo 

Responsável e eventuais terceiros que tratam os Dados Pessoais solicitados nos pedidos 

acima referidos. 

 

O titular dos dados tem o direito de se opor, total ou parcialmente, ao tratamento dos 
Dados pessoais que lhe dizem respeito: 
 
 

a) por motivos legítimos, ainda que os Dados Pessoais objeto do pedido sejam tratados de 

forma pertinente para os fins da recolha; 
 

b) para fins de envio de material publicitário ou venda direta ou para a realização de pesquisas 
de mercado ou de comunicação comercial. 

 

A INTESA, na qualidade de Titular, irá implementar as ações necessárias para responder aos 
pedidos do Titular que usufrua dos direitos acima mencionados, exceto se tal implicar uma 
utilização de meios claramente desproporcionada em relação ao direito tutelado ou se tal for 
impossível. 
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