
Política de Privacidade 

 

Esta Política de Privacidade descreve como tratamos dos seus dados pessoais, respeitando 
o Regulamento Geral de Protecção de Dados Pessoais (RGPD). Estamos comprometidos 
em garantir a sua privacidade através da correcta utilização dos dados recolhidos. 
 

1. Entidade responsável pelo tratamento de dados pessoais 

Os dados recolhidos são objeto de tratamento por parte da Universidade Nova de Lisboa, 
com sede no Campus de Campolide, 1099-085 Lisboa. 

 

2. Finalidade e fundamento da recolha e tratamento de dados pessoais 

Os dados pessoais são disponibilizados pelos titulares, através de preenchimento e 
assinatura de formulário desenvolvido para o efeito, e são processados e armazenados 
informaticamente com o seu consentimento.  

A informação é tratada de forma confidencial e utilizada exclusivamente para efeitos de 
gestão editorial da publicação científica em que o titular dos dados colabora, não sendo 
disponibilizados para outras finalidades ou a terceiros. 

Na submissão de um manuscrito ou de outro resultado de investigação à [revista / coleção], 
são solicitadas as seguintes informações aos autores para que seja possível considerar, 
processar e possivelmente publicar o trabalho de acordo com as normas de publicação 
publicitadas: nome, grau académico, endereço de email, número de telefone, afiliação 
institucional, endereço e ORCID iD (Open Researcher and Contributor Identifier). As 
mesmas informações são solicitadas aos editores / coordenadores e avaliadores científicos. 

Os dados pessoais dos autores são usados para processar, contactar, facilitar a revisão 
editorial e a avaliação por pares, e para possível publicação e envio postal quando 
publicado. 

Os dados pessoais de editores/coordenadores e avaliadores científicos são usados para 
contacto no âmbito da sua colaboração e para envio de notícias e de atualizações sobre a 
[revista / coleção]. 

 

3. Prazos de conservação dos dados pessoais:  

Os dados pessoais são conservados e usados pelo tempo necessário à prestação do 
serviço e ao cumprimento das imposições legais aplicáveis, resolvimento de disputas e 
cumprimento de acordos, segundo os critérios a seguir indicados: 

● Autor de trabalho não publicado: dados eliminados após 1 ano sem contacto / 
inativo; 

● Autor de trabalho publicado, editor / coordenador ou avaliador: dados eliminados 
após 3 anos sem contacto / inativo; 

● Publicação de artigo, capítulo, livro: armazenamento permanente. 

 

4. Exercício dos direitos dos titulares: 



É garantido ao titular dos dados o direito de acesso, atualização, retificação, esquecimento 
ou eliminação dos seus dados pessoais em qualquer momento, devendo, para tal, enviar o 
seu pedido para o e-mail dpo@unl.pt. 

Caso necessário, poderá, ainda, apresentar reclamação junto da Comissão Nacional de 
Proteção de Dados (CNPD). 

 

Privacy Policy 

 
This privacy policy provides information about the processing of your personal data, 
following the General Regulation on Data Protection (GDPR) and ensuring the confidentiality 
and integrity of your personal data. We are committed to protecting your personal data and 
to respecting your privacy. 
 

1. Who is responsible for the processing of your personal data 

Universidade Nova de Lisboa is responsible for the processing of personal data, with 
headquarters at Campus de Campolide, 1099-085 Lisboa. 

 

2. What is the purpose and legal basis for collecting and processing personal data 

Personal data is provided by filling and signing a form, and the information is stored and 
processed with your consent.  

The information is treated confidentially and used exclusively for the purpose of editorial 
management of the scientific publication in which you collaborate. Data is not made 
available for other purposes or to third parties. 

If you want to submit a manuscript or other research output to [journal / book collection] for 
consideration, we will ask for the following information so that we may consider, process, 
and possibly publish your manuscript, in conformance with the disclosed publishing policies: 
your name, title, telephone number, email address, institution, department, address and 
ORCID iD (Open Researcher and Contributor Identifier). We will ask for the same 
information if you are an editor or reviewer.  

If you are an author, we use your personal information for the purpose of processing, 
reviewing, communicating about, facilitating editorial review and peer review, for publishing 
and for sending a copy when finally published. 

If you are an editor or reviewer, we use your personal information to contact you about your 
potential or actual role as an editor or reviewer and to update you on news and 
developments regarding the [journal / book collection]. 

 
3. How long we retain your information: 

We keep your personal information for as long as is necessary to provide services to you. 
We will retain and use your information as necessary to comply with legal obligations, to 
resolve disputes, and to enforce our agreements, according to the following criteria: 

● Author of unpublished work: data deleted after 1 year without contact / inactive; 



● Author of published work, editor or reviewer: data deleted after 3 years without 
contact / inactive; 

● Published article, chapter, book (authors, reviewers and translators): permanent 
storage. 

 

4. Your rights 

You have the right to access, update, rectify, forget or delete your personal data at any time. 
If you would like to exercise any of these rights, please contact us at dpo@unl.pt. 
If necessary, you can also file a complaint with the National Data Protection Commission 
(CNPD). 


