POLÍTICA DE PRIVACIDADE da APCC

Na Política de Privacidade da APCC encontrará toda a informação relevante aplicável à utilização que
fazemos dos seus dados pessoais.
Somos transparentes sobre aquilo que fazemos com os seus dados pessoais, para que compreenda as
implicações das utilizações que realizamos ou os direitos que tem em relação aos seus dados:

1- RESPONSÁVEL DO TRATAMENTO DOS SEUS DADOS
Associação de Paralisia Cerebral de Coimbra
Endereço postal: Rua Garcia de Orta – Vale das Flores - 3030 -188 COIMBRA
Endereço de correio eletrónico: direccao@apc-coimbra.pt

2 - TRATAMENTO DOS SEUS DADOS PESSOAIS
Dependendo das finalidades, tratamos os seus dados da seguinte forma:
- Dados de identificação (por exemplo: nome, apelido, dados de contacto, etc.)
- Dados de informação económica (por exemplo: dados da conta bancária),
- Dados para desenvolvimento dos serviços contratualizados
-Dados para realização de inquéritos de qualidade e avaliação de satisfação dos clientes

3 - FUNDAMENTO DE LEGITIMIDADE PARA O TRATAMENTO DOS SEUS DADOS PESSOAIS
O fundamento jurídico que nos permite tratar os seus dados pessoais também depende da finalidade para a qual
os tratamos, nomeadamente ao nível do cumprimento de obrigações legais, ao nível do consentimento concedido
pelos utentes e ao nível da celebração de contratos de prestação de serviços.

4 - TEMPO DE CONSERVAÇÃO DOS SEUS DADOS?
Independentemente de tratarmos os seus dados durante o tempo estritamente necessário para cumprir a
finalidade correspondente, conservaremos posteriormente os mesmos devidamente guardados e protegidos

durante o tempo em que puderem surgir responsabilidades decorrentes do tratamento, cumprindo a legislação
vigente.

5. PARTILHAMOS OS SEUS DADOS COM TERCEIROS
Para cumprir as finalidades indicadas na presente Política de Privacidade, é necessário darmos acesso aos seus
dados pessoais a entidades reguladoras das atividades desenvolvidas pela APCC e a entidades judiciais, em
situações devidamente identificadas.

6- QUAIS SÃO OS SEUS DIREITOS QUANDO NOS FORNECE OS SEUS DADOS
Comprometemo-nos a respeitar a confidencialidade dos seus dados pessoais e a garantir-lhe o exercício dos
seus direitos.
Independentemente da finalidade ou do fundamento jurídico ao abrigo do qual tratarmos os seus dados, tem
direito a:
 Pedir-nos acesso aos dados que dispomos de si

 Pedir-nos que retifiquemos os dados que já dispomos
 Pedir-nos que apaguemos os seus dados na medida em que já não sejam necessários para a finalidade
para a qual necessitamos de continuar a tratá-los, conforme acima explicado, ou quando já não
estivermos legalmente autorizados a tratá-los

 Pedir-nos que cancelemos ou limitemos o tratamento dos seus dados
Se nos facultou o seu consentimento para o tratamento dos seus dados para qualquer finalidade, também tem
direito a retirá-lo em qualquer momento.
Também tem direito a solicitar a portabilidade dos seus dados pessoais. Isto significa que terá direito a receber
os dados pessoais que nos forneceu num formato estruturado, de uso corrente e de leitura automática, para poder
transmiti-los diretamente a outra entidade sem impedimento da nossa parte
Por outro lado, quando o tratamento dos seus dados se fundar no nosso interesse legítimo, também terá direito a
opor-se ao tratamento dos seus dados.
Tem direito a apresentar uma reclamação à autoridade de controlo em matéria de proteção de dados.
Para mais informações sobre esta Política de Privacidade, poderá contactar o nosso Responsável da Proteção de
Dados.

