
INFORMAÇÃO SOBRE O TRATAMENTO DE DADOS PESSOAIS 

 

A entidade Responsável pelo Tratamento dos seus Dados Pessoais é a CNCB – Companhia 

Nacional  Comércio  Bacalhau, S.A.,  com  sede  na  Avenida  Marginal,  n.º  152,  3830-552  – 

Gafanha  da  Nazaré, matriculada na  Conservatória do  Registo Predial/Comercial  de Ílhavo, 

sob o NIPC 505 939 339, doravante “CNCB”. 

No  estrito  cumprimento  das  obrigações  legais  decorrentes  da  Lei  n.º  93/2021,  de  10  de 

dezembro (Regime Geral de Proteção de Denunciantes de Infrações) e do Decreto-Lei 

n.º 109-E/2021, de 9 de dezembro (Regime Geral de Prevenção da Corrupção), 

procederemos  ao  tratamento  de  alguns  dos  seus  dados  pessoais,  nomeadamente,  dados 

identificativos e dados de contacto, bem como qualquer outra informação que considere 

pertinente fornecer-nos, para efeitos de receção e seguimento da/s denúncia/s que 

apresente.  Apenas  conservaremos  os  seus  dados  pessoais  pelo  prazo  legal  de  5  (cinco) 

anos  e,  independentemente  desse  prazo,  durante  a  pendência  de  processos  judiciais  ou 

administrativos referentes à/s denúncia/s. 

Os seus dados pessoais poderão ser transmitidos a terceiros (Subcontratantes) cuja 

participação se revele indispensável para assegurar o regular funcionamento deste canal ou 

o adequado tratamento das denúncias apresentadas. Sempre que estes terceiros procedam 

ao  tratamento  dos  seus dados  pessoais,  em  nosso nome  e  por  nossa  conta,  garantimos o 

mesmo nível de segurança, confidencialidade e privacidade no referido tratamento. 

A CNCB  poderá ter de transmitir alguns dos seus dados pessoais às Autoridades 

Competentes, por imposição legal e/ou judicial. 

Enquanto  titular  de  dados  pessoais,  poderá,  a  todo  e  qualquer  momento,  exercer  os  seus 

direitos em matéria de proteção de dados – direito de acesso, direito de retificação, direito 

de  apagamento,  direito  de  limitação,  direito  de  portabilidade  e  direito  de  oposição  – 

mediante solicitação para o seguinte endereço eletrónico: geral@cncb.pt

Procederemos à análise cuidada dos seus pedidos, avaliando a sua legitimidade e 

pertinência, comprometendo-nos a dar resposta no prazo legal para o efeito. 

Caso necessite, poderá contactar o nosso Encarregado de Proteção de Dados Pessoais, 

através do seguinte endereço de e-mail: geral@cncb.pt

Se entender que não respeitámos os seus direitos, poderá apresentar reclamação junto da 

Comissão  Nacional  de  Proteção  de  Dados  (CNPD):  Endereço: Av.  D.  Carlos  I,  134  – 1.º, 

1200-651  – Lisboa  |  Telefone:  +351  213  928  400  |  Fax:  +351  213  976  832  |  Endereço 

Eletrónico: geral@cnpd.pt

mailto:geral@cnpd.pt



