Política de Privacidade e
Proteção de Dados

A Associação de Bem Estar e Ocupação de Tempos Livres de Pataias, Instituição Particular
de Solidariedade Social, com sede em Rua Nossa Senhora da Vitória nº122, 2445-356 Pataias,
pessoa coletiva n.º 501596437, doravante designada por ABEOTLP, no âmbito da sua atividade
tem necessidade de recolher e tratar dados pessoais dos clientes, seus familiares,
colaboradores, voluntários e sócios da Instituição, o que faz nos termos da presente Política de
Privacidade e Proteção de Dados. Garantimos que os dados pessoais que recolhemos, em
suporte físico ou digital, e qualquer que seja a sua natureza, são tratados de forma
responsável, através de políticas e medidas adequadas em ordem a evitar acessos e utilizações
indevidas ou eventuais intrusões, minimizando riscos e contribuindo para a segurança dos
mesmos. A Instituição não fornece ou cede os dados pessoais na sua posse a terceiros, exceto
para efeitos de cumprimento de obrigações legais devidamente enquadradas. Prevemos na
nossa atividade padrões rigorosos de privacidade e apenas iremos utilizar os dados pessoais de
acordo com a finalidade para que foram recolhidos e autorizados, de acordo com os direitos
de proteção de dados.

I.

DO TRATAMENTO DE DADOS PESSOAIS
No âmbito da sua atividade e por força de obrigação legal, a ABEOTLP, recolhe, trata e

arquiva os dados pessoais necessários aos processos, bem como os documentos entregues,
quer em formato físico quer em formato digital.
O tratamento dos dados pessoais é da responsabilidade da ABEOTLP por meios
automatizados ou não, desde a sua recolha, organização, conservação até à eliminação. No
cumprimento do Regulamento Geral da Proteção de Dados, os titulares dos dados têm
garantido o acesso aos dados disponibilizados, podendo consultar, solicitar correção ou
atualização do todo ou de parte dos dados a qualquer momento, se aplicável.
Sempre que aplicável, findo o prazo da autorização concedida para a utilização dos dados
pessoais, são os mesmos eliminados do sistema.
A qualquer momento, o interessado pode contactar-nos através do email protecaodedados@
abeotlp.pt e solicitar a alteração dos seus dados pessoais.
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II.

PRAZO DE CONSERVAÇÃO DOS DADOS
Os dados pessoais serão conservados por um período de tempo definido por norma legal

ou regulamentar ou, na falta desta, pelo período que se revele necessário para a prossecução
da respetiva finalidade, tendo estas em consideração e os fundamentos legais para o
tratamento acima referidos, bem como todos os requisitos e prazos legalmente definidos,
designadamente os prazos de prescrição dos direitos correspetivos. Em conformidade, em
todos os casos em que existe um prazo de conservação de dados imposto por lei, só pode ser
exercido o direito ao apagamento previsto no artigo 17º do RGPD findo esse prazo.
A ABEOTLP garante a conservação dos dados pessoais pelo período estritamente
necessário ao cumprimento da finalidade do seu específico tratamento, assim como o seu
apagamento (ou anonimização, se e quando aplicável/necessário) imediatamente após
transcorrido aquele período e/ou mediante solicitação do respetivo titular, considerando
sempre e em todos os casos os referidos requisitos e prazos legalmente definidos.

III.

OS DADOS RECOLHIDOS SÃO TRATADOS NO ÂMBITO DO PROCESSO DE
INSCRIÇÃO/ADMISSÃO:

 No caso de inscrição de sócio, os dados são recolhidos e arquivados enquanto o mesmo for
sócio efectivo da Instituição;
 No caso de inscrição para trabalho/C.V. aceite, os dados são recolhidos e arquivados
durante o período máximo de 1 ano.
Após este período os dados serão eliminados.
No caso de inscrição não aceite, os dados são imediatamente eliminados e dado disso
conhecimento ao candidato.
 No caso de admissão de colaborador/voluntário, os dados são recolhidos e arquivados no
processo individual enquanto o mesmo se encontrar a exercer funções na Instituição ou pelo
período legalmente exigido.
 No caso de inscrição nas diferentes respostas sociais, os dados recolhidos são arquivados
em processo individual e aí mantidos enquanto o cliente permanecer na Instituição, ou pelo
período legalmente exigido.
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Se o candidato ficar em lista de espera, os dados são atualizados anualmente ou
eliminados sempre que se justifique.

IV.

DIREITOS DO TITULAR DE DADOS PESSOAIS
O titular dos dados tem o direito de, a todo o tempo e gratuitamente, requerer à ABEOTLP:
• O acesso aos seus dados pessoais;
• A retificação ou correção dos seus dados pessoais;
• O apagamento dos seus dados (sem prejuízo do disposto em II. sobre o prazo de
conservação dos dados);
• A limitação do tratamento dos seus dados pessoais;
• A oposição ao tratamento dos seus dados.

Em todos os casos, existindo norma ou obrigação legalmente imposta que se sobreponha a
estes direitos, a ABEOTLP reserva o direito de não executar o pedido (ou deste pedido ser
objeto de restrições ou condicionamentos, se e quando aplicável), indicando sempre e em
todos os casos o respetivo fundamento ao titular interessado.
Em situação de dúvida ou conflito, não resolvido pelo Responsável ou pelo Encarregado, a
autoridade competente é a Comissão Nacional de Proteção de Dados (CNPD), Rua de São
Bento 148, 1200-031 Lisboa, Telef. 21 392 84 00, correio-eletrónico: geral@cnpd.pt, acessível
em linha em https://www.cnpd.pt.
V.

ACESSO AOS DADOS PESSOAIS
A política de acesso aos dados na Instituição assegura que cada utilizador apenas acede
aos dados estritamente necessários ao desempenho da sua função, mantendo registo das
autorizações de acesso e recorrendo, sempre que possível, à pseudonimização dos dados,
através de código, minimizando os riscos de violação de privacidade.
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VI.

COMPROMISSO DE PROTEÇÃO
A ABEOTLP garante a implementação de todos os procedimentos formais e operacionais

para a tutela dos dados pessoais objeto de tratamento, para o registo corrente e atualizado de
todas as atividades de tratamento, bem como realizar o competente estudo prévio das
atividades de tratamento de dados pessoais a lançar no futuro, garantindo a sua
compatibilidade com o RGPD.
A ABEOTLP fará os melhores esforços no sentido de garantir e manter em funcionamento
todos os meios técnicos ao seu dispor para evitar a perda, má utilização, alteração, acesso não
autorizado e apropriação indevida dos dados pessoais que lhe sejam facultados pelos titulares,
sem prejuízo da falibilidade das medidas de segurança da Internet.
A ABEOTLP declina qualquer responsabilidade pelos danos sofridos pelos utilizadores e
provocados ou não por terceiros, através do acesso ilegítimo a dados transmitidos por aqueles
utilizadores através do seu portal Internet e/ou da sua infraestrutura informática.
A ABEOTLP obriga-se a notificar a CNPD nos termos e prazos previstos no artigo 33º do
RGPD, caso tenha conhecimento de um qualquer evento de violação de dados pessoais, tal
como definido no número 12 do artigo 4º do RGPD.

VII.

DISPOSIÇÕES FINAIS
A ABEOTLP poderá, em qualquer altura e sem necessidade de aviso prévio, alterar a

presente Política, designadamente em virtude de necessidade da sua adaptação a eventuais
alterações legislativas ou a recomendações da CNPD, caso em que a ABEOTLP disponibilizará
as alterações introduzidas, em área acessível a todos os seus utilizadores.
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