
Termo de entrega e Declaração de confidencialidade 

Conforme nº 9 do Art.3º do Regulamento Eleitoral os candidatos efetivos e suplentes da 

Lista     , que concorre à eleição para o Secretariado da Secção Sindical 

_______________________________________________, atestam, nesta data, que receberão da 

Mesa da Assembleia Geral, informação em suporte digital, visando a realização da 

campanha eleitoral da referida Lista        , composta pelos seguintes elementos: 

-

-

-

-

-

-

Comprometem-se a utilizar a informação e os dados pessoais de associados do MAIS 

Sindicato incluídos no referido caderno eleitoral exclusivamente para o efeito da sua 

participação no ato eleitoral, mantendo como estritamente confidenciais a referida 

informação e dados pessoais, bem como outra informação ou dados pessoais a que 

tenham acesso no âmbito da sua participação no ato eleitoral, não os podendo, desde 

logo, transmitir a terceiros ou guardar, reproduzir, copiar, ceder ou divulgar, 

independentemente da forma do respetivo suporte, excetuados os casos em que tal seja 

necessário à participação no ato eleitoral; serão adotadas pelos candidatos da 

Lista      , as medidas técnicas e organizacionais adequadas a garantir a segurança e 

integridade da referida informação e dados pessoais contra a sua eventual violação, 

por qualquer forma, incluindo subtração, modificação, eliminação ou acessos não 

autorizados, durante o período em que os mesmos lhes estiverem confiados.    

Comprometem-se, igualmente, a: 

i. Não aceder a ou consultar informação e dados pessoais cujo acesso ou consulta

não decorra diretamente da participação no ato eleitoral;

ii. Cumprir as políticas, regulamentos e manuais internos do MAIS Sindicato, bem

como quaisquer regras relacionadas com o tratamento e segurança de dados



pessoais, na medida em que essa observância não comprometa a participação no 

ato eleitoral; 

iii. Observar todas as instruções do MAIS Sindicato em relação ao tratamento da

informação e dos dados pessoais, na medida em que esse cumprimento não

comprometa a participação no ato eleitoral;

iv. Comunicar prontamente ao MAIS Sindicato quaisquer factos ou ocorrências

anómalas relativas à informação e dos dados pessoais, designadamente a sua

violação, por qualquer forma, incluindo subtração, modificação, eliminação ou

acessos não autorizados, prestando a este toda a assistência na adoção das

medidas adequadas a investigar e/ou reparar essa eventual violação;

v. No final do ato eleitoral, proceder à destruição ou à devolução da informação em

suporte digital, conforme seja indicado, por escrito, pelo MAIS Sindicato.

Os dados pessoais constantes do caderno eleitoral que serão objeto de tratamento são 

o nome do sócio, a morada e o regime.

Assinatura dos candidatos da lista: ____________________________ 

Data: __/__/__ 
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