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Registo de participação de 

possíveis violações de dados 
pessoais 

 
 

A proteção e segurança dos dados pessoais tratados na ARM - Águas e 

Resíduos da Madeira, S.A. constitui uma prioridade para esta organização. 

Com este objetivo, e em ordem a podermos reagir de forma célere e eficaz 

perante qualquer ocorrência indiciadora de uma eventual violação de dados 

pessoais, temos implementado um sistema interno de gestão de incidentes 

em matéria de dados pessoais, constituindo o presente formulário uma 

ferramenta importante de comunicação/informação do exterior. 

O Gabinete de Proteção de Dados da ARM - Águas e Resíduos da Madeira, 

S.A. é o responsável interno pelo processo de gestão de incidentes em 

matéria de dados pessoais. 

Nestes termos, solicitamos e agradecemos que, caso detete, tome 

conhecimento, ou tenha indícios, por qualquer meio, da prática de quaisquer 

factos ou de uma qualquer ocorrência anómala, que tenha ou possa ter um 

impacto negativo na segurança dos dados pessoais que são tratados pela 

ARM - Águas e Resíduos da Madeira, S.A., nos informe, de imediato, 

preenchendo para o efeito o presente formulário. 
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Descrição dos factos anómalos/suspeitos 

Descreva os factos anómalos /suspeitos da forma mais completa possível, 

nomeadamente, indicando/caraterizando os tipos de dados pessoais afetados, as 

categorias titulares de dados afetados, os danos registados e o/s responsável/is 

(ou suspeito/s) pelos factos descritos. Todos os detalhes podem ser importantes. 

      

Indique quando ocorreram os factos anómalos/suspeitos previamente descritos 

Data:       Hora:       h       Não sei  

 

 

 

Tomada de conhecimentos dos factos anómalos / suspeitos 

Descreva da forma mais completa possível todas as circunstâncias relacionadas 

com a sua tomada de conhecimento dos factos previamente descritos. Todos os 

detalhes podem ser importantes. 

      

Indique quando tomou conhecimento dos factos anómalos/suspeitos previamente 

descritos 

Data:       Hora:       h       Não sei  

 

 

 

Outras informações / observações 
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Agradecemos a informação que nos reportou através deste formulário, que será 

tratada pelo Gabinete de Proteção de Dados da ARM - Águas e Resíduos da Madeira, 

S.A. com a máxima atenção e celeridade.  

Para o caso de necessitarmos de esclarecer alguma dúvida relacionada este 

formulário, agradecemos que nos indique os meios de contacto da sua preferência.   

Fica informado de que o tratamento destes dados pessoais é necessário para os 

efeitos de gestão da relação estabelecida com a ARM - Águas e Resíduos da Madeira, 

S.A., que este é realizado de acordo com os termos e condições da Política de 

Proteção de Dados e de Privacidade acessível em www.aguasdamadeira.pt e que 

poderá exercer os seus direitos de proteção de dados através de contacto com o 

Gabinete da Proteção de Dados da ARM - Águas e Resíduos da Madeira, S.A., pelo 

correio eletrónico protecaodedados@aguasdamadeira.pt. 

O Gabinete de Proteção de Dados, dentro dos limites da lei, manterá confidencial a 

sua identidade. 

 

O Participante 

Nome:       Data: 12/03/2020 

Cartão de 

Cidadão: 
Nº       Válido até:        

Contactos:  

Telf. Fixo:       Telemóvel:       

Email:        

 

 

 

(Este botão apenas poderá ser utilizado caso utilize o Microsoft Outlook como 

programa de envio de correio eletrónico. Caso não seja o caso, por favor enviar o 

formulário gravado para o endereço protecaodedados@aguasdamadeira.pt) 
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