RGPD - Política de Privacidade
A ACS, enquanto instituição particular de solidariedade social, necessita de recolher
dados pessoais no âmbito da sua missão, sendo o responsável pelo tratamento desses
dados ao abrigo da legislação vigente.
A ACS está fortemente empenhada na protecção dos seus dados pessoais e no respeito
pelo exercício do seu direito à privacidade.
Esta política ajuda-o a compreender como recolhemos, utilizamos, tratamos e
protegemos os seus dados pessoais, encontrando-se alinhada com o Regulamento Geral
de Protecção de Dados (2016/679) de 27 de Abril de 2016 (RGPD) e demais legislação
aplicável.

1. Dados pessoais
São considerados dados pessoais as informações relativas a uma pessoa singular
identificada ou identificável, directa ou indirectamente, como por exemplo, através do
nome, fotografia, número de identificação, ou qualquer outro elemento específico de
identidade previsto na legislação em vigor.

2. Entidade responsável pelo tratamento
A entidade responsável pela recolha e tratamento dos dados é a ACS, tendo em conta a
natureza, o âmbito, o contexto e as finalidades do tratamento dos dados, bem como os
riscos para os direitos e liberdades das pessoas singulares, em conformidade com o
RGPD.

3. Encarregado de Protecção de Dados (EPD)
Para as questões atinentes ao tratamento de dados pessoais e relativas ao exercício de
direitos que lhe são conferidos pelo RGPD, poderá ser contactado o encarregado de
protecção de dados no seguinte endereço: epd.acasapiana@acasapiana.com.
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4. Recolha de dados pessoais
A ACS está comprometida com a protecção da privacidade dos utilizadores dos seus
serviços, tendo para isso o cuidado de desenvolver/utilizar tecnologia que ofereça as
melhores garantias de segurança e privacidade.
Aos utilizadores é dada a possibilidade de navegar no site da ACS sem que seja
necessário fornecer dados pessoais.

5.Tratamento de dados pessoais
A ACS respeita o seu direito à privacidade e não recolhe informação pessoal a não ser
os dados pessoais que nos forneça mediante consentimento explícito e esclarecido. Ao
disponibilizar os seus dados pessoais à ACS, o utilizador reconhece e consente que os
mesmos sejam processados de acordo com esta política de privacidade e tratamento de
dados pessoais, tendo a garantia que os mesmos serão apenas utilizados para as
finalidades descritas no momento da recolha.
Sempre que forem recolhidos dados pessoais pela ACS cuja cedência dependa do
consentimento do seu titular, será dada informação sobre as finalidades específicas,
determinadas, explícitas e legítimas da recolha.
Caso se justifique o tratamento dos seus dados pessoais para outro fim que não o
inicialmente descrito, solicitaremos sempre o seu consentimento explícito para esse
tratamento, com excepção dos casos em que o tratamento seja lícito sem o
consentimento, de acordo com a legislação em vigor.

6. Confidencialidade
As informações recolhidas são para utilização da ACS de acordo com as finalidades
indicadas no momento da recolha ou para cumprimento de obrigações legais.
A informação recolhida será tratada de forma confidencial e poderá ser acedida por um
conjunto restrito de trabalhadores / colaboradores da ACS, em cumprimento dos seus
deveres profissionais, nos precisos limites e para os fins do exercício das suas funções.

Instituição Particular de Solidariedade Social nº 26/94
Fundada em 8 de Março de 1993 (Publicação no Diário da República, III Série, n.º 146 de
24/06/1993) – Contribuinte nº 503109487
Morada: Rua António Pinho, nº 6/6C - Parque de Mo nsanto, 1500 -661 Lisboa
Tel: 217647020 - Site: www.acasapiana.com – e-mail: acasapiana@acasapiana.com

7. Protecção da informação pessoal
A ACS aplicará as medidas técnicas e organizativas adequadas e necessárias para
proteger as informações armazenadas no sistema contra o acesso, a utilização, a
alteração ou a destruição de informações pessoais.
Os dados pessoais serão conservados pelo período de tempo mínimo necessário às
finalidades específicas do tratamento que esteve na base da sua recolha ou tratamento
posterior, em cumprimento da legislação vigente.

8. Direitos dos titulares dos dados
Em qualquer momento, na qualidade de titular dos dados pessoais, tem o direito de
requerer o acesso aos seus dados pessoais, bem como a requerer a rectificação ou o seu
apagamento, a opor-se ao respectivo tratamento, a retirar o seu consentimento e a
exercer os demais direitos previstos na lei, dentro dos limites da legislação vigente.
Caso retire o seu consentimento, tal não compromete a licitude do tratamento de dados
efectuado com base no consentimento prévio que foi dado.
O titular dos dados pessoais tem, ainda, o direito a ser notificado em caso de violação
dos dados pessoais, nos termos definidos pelo RGPD.

9. Aplicabilidade
Genericamente, esta política de privacidade e tratamento de dados pessoais aplica-se a
todos os serviços fornecidos pela ACS, sem prejuízo de outras políticas, acordos e
legislação aplicáveis em contextos mais específicos de recolha e de tratamento de dados
pessoais.

10. Alterações a esta política
A ACS poderá alterar a política de privacidade e tratamento de dados pessoais sempre
que técnica ou legalmente seja justificável. As alterações aplicam-se a novos
tratamentos de dados pessoais sendo que, se tiverem impacto sob o tratamento de dados
pessoais já recolhidos, a ACS irá informar o titular dos dados destas alterações para que
o mesmo possa dar o seu consentimento explícito, ou fazer valer o seu direito de
oposição ou de apagamento.
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11. Recolha de informação técnica / anónima
O site da ACS não recolhe informações sobre os seus visitantes, mas permite que estes
contactem a associação via email; o site não recorre à utilização de cookies.

***
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