Declaração do recolhimento de dados pessoais
y

Informações recolhidas no website da DSI e o seu tratamento

Ao visitar este website, o sistema informático da Direcção dos Serviços de
Identificação (DSI) registará informações do utilizador, tais como: o endereço do
protocolo internet que estiver a usar, a data e a hora em que iniciou a visita e as
páginas visitadas.
Ao aceder aos serviços electrónicos disponíveis no website da DSI, poderá ser
solicitado ao utilizador o fornecimento de dados pessoais, cuja modalidade depende
dos requisitos do serviço pretendido.
Em circunstâncias gerais, as informações acima referidas serão utilizadas
exclusivamente para elaborar estatísticas, salvo se verificar situações suspeitas de
actos ilícitos (ex: ataque a este sítio web), a DSI poderá facultar as informações
registadas às autoridades competentes que poderão usá-las para rastrear a
identificação do autor da prática dos actos ilegais, procedendo aos trâmites de
acordo com as disposições legais.
y

Protecção de Dados Pessoais

A DSI adopta técnicas de segurança adequadas para efectuar a transmissão e o
arquivo das informações registadas on-line, de forma a assegurar a protecção dos
dados pessoais dos utilizadores.
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Ligações a exterior

O website da DSI contém ligações para outros sítios na Internet, ao estabelecer, a
partir deste sítio, ligações com sites terceiros, o utilizador deixa a página da DSI.
Tendo em atenção que a política de privacidade desses sítios terceiros pode ser
diferente da política de privacidade da DSI, esta não se responsabiliza pelo conteúdo
e pela política de privacidade desses sítios, pelo que se recomenda os utilizadores a
informarem-se à priori sobre a política de privacidade desses sítios.
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Alterações a esta Política de Privacidade

Caso haja qualquer alteração à presente declaração, a DSI irá substituir a versão
antiga pela nova, onde será mencionada a data da última revisão, não fazendo,
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porém, qualquer outro tipo de aviso.
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Declaração de exoneração de responsabilidade

As informações contidas no sítio da DSI servem apenas para referência. A DSI não
assumirá responsabilização legal por quaisquer erros ou omissões eventualmente
encontrados neste sítio. Para além disso, a DSI não assumirá compensação a
quaisquer danos resultantes do uso ou da impossibilidade do uso das informações
contidas neste sítio, assim como, a quaisquer danos contratuais causados em
decorrência de quaisquer acções ou decisões do utilizador, em confiança nas
páginas ou informações deste sítio.
Ao entrar em contacto com a DSI por meio do correio electrónico
(info@dsi.gov.mo), deve ter em conta que poderá correr o risco de os dados
(incluindo os dados pessoais) fornecidos poderem ser lidos ou utilizados por
terceiros sem a devida autorização. Para consulta de informações ou apresentação de
opiniões, pode-se telefonar ou deslocar-se pessoalmente a DSI, cujas informações de
contactos poderão ser obtidas no website da DSI, carregando na opção “Contactos”.
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