
EMBAIXADA DO JAPÃO - POLÍTICA DE PRIVACIDADE 

 

Dados pessoais  

De acordo com o Regulamento Geral de Proteção de Dados (RGPD) da UE, dados pessoais 

são definidos como: “Qualquer informação relativa a uma pessoa singular identificada ou 

identificável (”titular da informação“); uma pessoa singular identificável é aquela que pode 

ser identificada, direta ou indiretamente, em particular por referência a um identificador, 

como um nome, um número de identificação, dados de localização, um identificador online 

ou a um ou mais fatores específicos do físico, fisiológico, identidade genética, mental, 

económica, cultural ou social dessa pessoa natural“.  

 

Como utilizamos a sua informação  

Este aviso de privacidade informa, de uma forma geral, que a Embaixada do Japão em 

Portugal recolherá e utilizará dados pessoais, informando sempre acerca da finalidade e do 

tratamento que lhes será dado.  

 

Por que é que a Embaixada do Japão precisa de recolher e armazenar dados pessoais? 

 

 Para operacionalizar o serviço de envio de e-mails com informações, notícias e 

divulgação genérica da atividade da Embaixada do Japão;  

 Para enviar convites, notificações, gerir a realização de eventos promovidos pela 

Embaixada do Japão; 

 Para melhorar as funcionalidades e funcionamento do site da Embaixada do Japão e 

tornar a utilização deste mais cómoda e rápida;  

 

Em qualquer caso, estamos empenhados em garantir que a informação que recolhemos e 

utilizamos decorre do seu consentimento, seja apropriada e o seu tratamento não constitua 

uma invasão da privacidade.  

 

Há várias finalidades associadas ao tratamento de dados pessoais, nomeada, mas não 

exclusivamente, a criação e gestão de mailing lists e newsletters, gestão e funcionamento do 

site, organização e realização de eventos. 

 

Qual a legitimidade da Embaixada do Japão para tratar os seus dados pessoais? 

 

A Embaixada do Japão tratará dos seus dados pessoais com base no seu consentimento e/ou 



se o tratamento for necessário para as finalidades em causa.  

 

A Embaixada do Japão não partilhará os dados pessoais  

Garantimos que só terão acesso aos dados pessoais as pessoas afetas ao serviço da Embaixada 

do Japão, isto é, diplomatas e funcionários da Embaixada.  

 

Em casos muito excecionais, o tratamento poderá também ser feito por subcontratantes, por 

conta e no interesse exclusivo da Embaixada do Japão, sem que isso ponha em causa as 

medidas de segurança adotadas para minimizar o risco de acesso ou divulgação não 

autorizados e/ou os seus direitos. 

 

Em casos muito específicos, nomeadamente os eventos culturais ou outros co-organizados 

entre a Embaixada e entidades terceiras, é também possível que as informações pessoais 

sejam transmitidas, na medida do necessário e dentro do legalmente admissível, às entidades 

co-organizadoras. 

 

Dados pessoais a que a Embaixada do Japão terá acesso  

A Embaixada do Japão terá acesso ao nome completo e endereço de correio eletrónico, exceto 

se outros dados forem tratados de acordo com o seu consentimento prévio e explícito. 

 

Além do nome e endereço de correio eletrónico, no website da Embaixada do Japão serão 

também tratados outros dados que são considerados dados pessoais, tais como nomes de 

domínio e endereços IP do utilizador ou informação acerca do acesso ao site, sendo que essas 

informações são recolhidas e tratadas pelo software de análise AWStats. 

 

O website da Embaixada do Japão não tem a função Cookies ativada. 

 

Como é que a Embaixada do Japão utilizará os dados pessoais que irá recolher  

A Embaixada do Japão tratará (o que inclui, nomeada mas não exclusivamente, a recolha, 

armazenamento e utilização) as informações que forem fornecidas de uma forma compatível 

com o Regulamento Geral de Proteção de Dados (RGPD) da UE.  

 

A Embaixada do Japão fará tudo o que estiver ao seu alcance para manter as informações 

precisas e atualizadas, não as mantendo por mais tempo que o estritamente necessário.  

 

A Embaixada do Japão poderá estar também obrigada a reter informações de acordo com a 



lei para fins fiscais e auditorias.  

 

Circunstâncias em que a Embaixada do Japão poderá efetuar contactos  

A Embaixada do Japão poderá efetuar contactos por correio eletrónico, de forma a enviar a 

newsletter, bem como outras comunicações esporádicas que se vierem a demonstrar 

necessárias relativas a notícias ou eventos da Embaixada.  

 

Além disso, as informações fornecidas serão sujeitas a medidas técnicas, organizativas e 

procedimentos de segurança rigorosos para minimizar o risco de acesso ou divulgação não 

autorizados.  

 

Direitos enquanto titular de dados pessoais 

A Embaixada do Japão confirmará que com relações as informações que recolhe, quando 

requisitado, o titular dos dados pessoais poderá exercer os seguintes direitos:  

Direito de acesso – prestação de informação ao titular dos dados sobre os dados pessoais 

que a Embaixada do Japão tem e o seu tratamento;  

Direito de retificação – correção, atualização ou inclusão de informação (que possa estar 

em falta) relativa ao titular dos dados;  

Direito à eliminação dos dados – eliminação dos dados, verificados os requisitos legais 

para o efeito;  

Direito à limitação do tratamento – suspensão temporária do tratamento de dados, 

observados os requisitos legais aplicáveis;  

Direito de oposição – revogação do consentimento para o tratamento dos dados.  

 

Formas de identificação 

A Embaixada do Japão aceita as seguintes formas de identificação sempre que se solicita a 

eliminação dos dados pessoais ou o exercício de qualquer outro direito que pressuponha uma 

efetiva identificação do seu titular: Cartão de Cidadão, Passaporte ou Carta de Condução.  

 

Detalhes de contacto do Responsável da Proteção de Dados:  

Responsável: Setor dos Assuntos Gerais da Embaixada do Japão em Portugal  

Morada: Av. da Liberdade, 245, 6º andar 1269-033 Lisboa 

E-mail: geral@lb.mofa.go.jp 

 

 



Caso pretenda, poderá apresentar reclamação junto da Comissão Nacional de Proteção de 

Dados, enquanto autoridade de controlo nacional em Portugal e responsável pela fiscalização 

da aplicação do RGPD: 

Entidade: Comissão Nacional de Proteção de Dados (CNPD) 

Morada: Av. D. Carlos I, n.º 134 – 1º, 1200-651 Lisboa 

E-mail: geral@cnpd.pt 


