
Informações sobre a aplicação das normas em matéria de proteção de dados de acordo 

com o Regulamento Geral de Proteção de Dados (RGPD) na Secretaria Regional das 

Finanças, Entidade Indemnizadora 

 

 

 

A Secretaria Regional das Finanças, Entidade Indemnizadora (“LfF-AfW” - Landesamt für 

Finanzen, Amt für Wiedergutmachung) trata os seus dados pessoais, na qualidade de autoridade 

do regional. Por esse motivo, informamo-lo sobre os dados pessoais que recolhemos, para que 

fins recolhemos os dados e acerca de outra informação relevante sobre o tratamento dos seus 

dados pessoais. Além do mais, informamo-lo sobre os seus direitos de proteção de dados e sobre 

as respetivas pessoas de contacto na LfF-AfW para questões relacionadas com o tratamento dos 

seus dados e sobre os seus direitos.  

 

1. A Secretaria Regional das Finanças, Entidade Indemnizadora 

A LfF-AfW é responsável pela tramitação do pagamento de indemnizações ao abrigo da lei federal 

alemã sobre indemnizações (Bundesentschädigungsgesetz) e do fundo para casos não previstos 

pela lei do estado da Renânia-Palatinado, em apoio às vítimas do nacional-socialismo. 

 

2. As suas pessoas de contacto 

A entidade responsável pelo tratamento de dados é:  

 

Landesamt für Finanzen 

Hoevelstraße 10 

D-56073 Coblença 

 

Pode contactar com o nosso encarregado de proteção de dados através do endereço:  

 

Landesamt für Finanzen 

Datenschutzbeauftragter 

Hoevelstraße 10  

D-56073 Coblença 

 

Agradecemos que utilize os seguintes dados de contacto para consultas telefónicas ou 

eletrónicas, relativamente a todos os assuntos sobre proteção de dados: 

 

Telefone: +49 (0)261-4933-37921 

Telefax: +49 (0)261-4933-67921 

E-mail: DSGVO.Poststelle@lff.fin-rlp.de 

 

3. Para que fins tratamos dados pessoais? 

Tratamos os seus dados pessoais para cumprir as nossas funções. Estas funções surgem e 

advêm do Regulamento regional sobre as competências da Secretaria Regional das Finanças, ao 

qual pode aceder em https://www.lff-rlp.de/wir-ueber-uns/verwaltung/zustaendigkeitsverordnung. 
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Relativamente à Entidade Indemnizadora, pode encontrar a competência em https://afw.lff-

rlp.de/ueber-uns/aufgabe-und-zustaendigkeit/index.html.  

 

As funções do LfF-AfW incluem, em particular, a implementação da lei federal alemã sobre 

indemnizações, bem como o processamento de pedidos no âmbito do fundo para casos não 

previstos pela lei do estado da Renânia-Palatinado, em apoio às vítimas do nacional-socialismo. 

 

4. Que dados pessoais tratamos? 

Tratamos os seguintes dados pessoais: 

 

- Identificação pessoal e informações de contacto 

(por exemplo, nome e apelido, endereço, data e local de nascimento, estado civil, número 

do cartão de cidadão, n.º da segurança social, endereço de e-mail, telefone, idade) 

 

- Dados necessários para a determinação e pagamento de retribuições/ 

remunerações/subsídios, etc. 

(por exemplo, nível do grupo de funcionários públicos equiparável, percentagem de 

incapacidade laboral geral e de incapacidade condicionada pela perseguição, rendimentos, 

dados bancários, seguro de doença) 

 

- Dados de categorias especiais de dados pessoais que gozam de uma proteção especial 

dos dados 

(por exemplo, dados de saúde) 

 

5. Como recolhemos os seus dados pessoais? 

Em primeiro lugar, os seus dados pessoais serão recolhidos e comunicados por si, por exemplo, 

na forma de pedidos, formulários, declarações, comunicações e outra correspondência. 

Apenas será realizada recolha por terceiros se e na medida do permitido por lei ou se tiver 

expressamente consentido nesse facto e seja necessário para o exercício das nossas funções. 

Tais recolhas por terceiros incluem, por exemplo, comparações de dados para determinar mortes, 

recolha de dados sobre benefícios sociais, notificações para as instituições locais de seguro de 

doença competentes (Allgemeine Ortskrankenkasse), associadas à concessão de cuidados de 

saúde em conformidade com a lei federal alemã sobre indemnizações. 

 

Os dados pessoais também podem ser transmitidos através de comunicações ou informações de 

terceiros. Estes são tratados apenas se a legislação o permitir. 

 

6. Quem são os destinatários dos dados pessoais? 

Todos os dados pessoais que tratamos de acordo com nossas obrigações legais apenas serão 

transmitidos por nós caso essa transmissão seja legalmente permitida ou se tiver consentido com 

a transmissão. 

 

7. Durante quanto tempo serão tratados os dados pessoais? 
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Tratamos os seus dados pessoais apenas enquanto eles sejam necessários para o respetivo 

pagamento e cumprimento das funções. O tratamento é realizado no âmbito do enquadramento e 

em conformidade com os prazos legais de eliminação e prescrição. 

 

8. Como funciona o tratamento de dados? 

 

O tratamento dos seus dados pessoais é em grande parte automatizado e mecanizado. Os 

pagamentos e procedimentos de liquidação são procedimentos em massa que continuarão a ser 

automatizados no futuro, no decorrer da digitalização da administração. 

 

9. Transmissão de dados para um país terceiro 

 

Ocorrem transferências de dados para um país terceiro apenas sob as condições 

supramencionadas e somente na medida em que tal seja necessário para o desempenho das 

nossas funções. Estas incluem, por exemplo, a transmissão de dados aos bancos implicados no 

pagamento de indemnizações e a respetiva correspondência. 

 

 

10. Que direitos possui enquanto titular dos dados? 

O RGPD concede-lhe vários direitos, que se encontram listados resumidamente abaixo. Para 

obter mais informações, consulte os artigos 15 – 18 e 20, 21 do RGPD. 

 

- Direito de informação 

Pode solicitar informações sobre os seus dados pessoais que tratamos. No seu pedido 

deve apresentar as suas questões, para facilitar a compilação dos dados pretendidos. 

- Direito de retificação 

Caso os seus dados pessoais (já) não se encontrem exatos ou se encontrem incompletos, 

poderá solicitar que os retifiquem ou completem. 

- Direito ao apagamento de dados 

Pode solicitar o apagamento dos seus dados pessoais. A sua reivindicação depende de, 

entre outros aspetos, se os dados relevantes ainda nos são necessários para cumprir os 

nossos deveres legais. 

- Direito à limitação do tratamento 

Pode solicitar a limitação do tratamento dos seus dados. A limitação não impede o 

tratamento, na medida em que exista interesse público importante no tratamento. 

- Direito de oposição 

Possui o direito, em qualquer momento, de se opor ao tratamento dos seus dados por 

motivos que resultem da sua situação específica. No entanto, apenas podemos cumprir 

este requisito se não houver interesse público geral no tratamento ou se nenhuma 

disposição legal nos obrigar a tratá-los. 

- Revogação do consentimento 

Caso os seus dados sejam tratados com base no seu consentimento, possui o direito de 

revogar o consentimento a qualquer momento, sem afetar a legalidade do tratamento com 

base no consentimento até a revogação. 

 

Além do mais, possui o direito de interpor recurso: 

Qualquer titular de dados pode, sem prejuízo de quaisquer outros recursos judiciais, apresentar 



uma queixa ao encarregado regional da proteção de dados e liberdade de informação 

(Landesbeauftragter für den Datenschutz und die Informationsfreiheit). 

 

Der Landesbeauftragte für den Datenschutz und die Informationsfreiheit Rheinland-Pfalz 

Prof. Dr. Dieter Kugelmann 

Hintere Bleiche 34 

D-55116 Mainz 

Telefone: +49 (0)6131 208-2449 

Telefax: +49 (0)6131 208-2497 

E-mail: poststelle@datenschutz.rlp.de 

 

Nota geral sobre estes direitos: 

Em alguns casos, não podemos ou não devemos cumprir sua solicitação. Na medida em que isso 

seja legalmente permissível, informaremos o motivo da recusa. Geralmente, responderemos 

dentro de um mês após receber a sua solicitação. Se necessitarmos de mais de um mês para um 

esclarecimento final, receberá uma mensagem provisória atempadamente. 

 

11. Aqui encontrará mais informações 

 

Pode encontrar mais informações no nosso site em https://www.lff-rlp.de e no site do encarregado 

regional da proteção de dados e liberdade de informação de Renânia-Palatinado, em 

https://www.datenschutz.rlp.de. 

 

 

Nota: por motivos de legibilidade, apenas a forma masculina é usada na carta informativa. Obviamente, também 
significa a forma feminina – embora não explicitamente indicada. 

 


