POLÍTICA DE PRIVACIDADE
A presente Política de Privacidade e de Proteção de Dados Pessoais explicita os termos em que a ACISAT –
Associação Empresarial do Alto Tâmega procede ao tratamento de dados pessoais dos seus Associados,
Clientes, Fornecedores e Outros Utilizadores dos seus Serviços, bem como os direitos que podem exercer, de
acordo com o disposto no Regulamento (EU) 2016/679 do Parlamento Europeu e do Conselho - Regulamento
Geral sobre a Proteção de Dados (RGPD) - e restante legislação nacional aplicável em matéria de privacidade e
proteção de dados.
1.

Responsável pelo tratamento dos dados

A ACISAT – Associação Empresarial do Alto Tâmega, Lda., com o NIPC 501 132 333 e com sede no Beco de
Trem (Pavilhão Expo Flávia), 5400-549 Chaves, é a entidade responsável pela recolha e tratamento dos seus
dados pessoais, para as finalidades referidas na presente política de privacidade.
2.

Finalidades dos Dados Tratados

A ACISAT trata os dados pessoais estritamente necessários, que recolhe no âmbito da relação comercial e de
trabalho, estabelecida com os seus Associados, Clientes, Fornecedores e Outros Utilizadores dos seus Serviços,
e no âmbito do cumprimento das obrigações legais e regulatórias aplicáveis.
A ACISAT trata os dados pessoais com as seguintes finalidades:
2.1. Gestão de Associados
A ACISAT é uma Associação Empresarial/Patronal sem fins lucrativos, com estatuto de utilidade pública, que
desenvolve um conjunto de atividades e serviços, com objetivo de promover o harmónico desenvolvimento técnico,
económico, social e cultural da região do Alto Tâmega. A disponibilização e tratamento dos dados pessoais são
essenciais para que possa usufruir das vantagens e serviços que a condição de associado pressupõe.

2.2. Marketing e Comunicação
A ACISAT poderá tratar os seus dados para lhe enviar comunicações sobre informação relevante, eventos, e serviços.
Este tratamento de dados será realizado apenas com o seu consentimento, prestado no momento da adesão como
associado, adesão a qualquer serviço, inscrição em eventos e atividades da sua responsabilidade ou pedido de
informações via plataforma web. Caso consinta, receberá comunicações de marketing através de e-mail e SMS. O
consentimento para o tratamento de dados pessoais para efeitos de marketing direto pode ser revogado em qualquer
altura.

2.3. Gestão de Eventos e Atividades
A ACISAT poderá tratar os seus dados para lhe enviar informações e comunicações relativas a eventos e atividades nas
quais se inscreveu. Este tratamento de dados será realizado apenas com o seu consentimento, prestado no momento
da inscrição no evento/ atividade.
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2.4. Recrutamento
Por favor consulte a nossa política de Recrutamento.

3.

Princípios Observados

No tratamento de dados a que a ACISAT procede, observa princípios da licitude, lealdade e transparência;
limitação das finalidades; minimização dos dados; exatidão; limitação da conservação; integridade,
confidencialidade e responsabilidade.
4.

Fundamento para o Tratamento dos Dados

Na prossecução da sua atividade, o tratamento de dados a que a ACISAT procede, enquadra-se em finalidades
determinadas, explícitas e específicas, sendo assegurados os deveres de informação aos titulares dos mesmos.
Tal tratamento fundamenta-se:


no âmbito da execução de contratos nos quais os titulares dos dados são parte ou em diligências précontratuais a seu pedido;

5.



no cumprimento de obrigações jurídicas e legais;



no âmbito da prossecução da sua atividade e fins estatutários;



no consentimento do titular dos dados.

Partilha de Dados

Os dados tratados, não serão cedidos a terceiros, exceto no cumprimento de obrigações jurídicas e legais, ou
no âmbito da celebração de parcerias formais fundamentadas nos superiores interesses e objetivos da
Associação e seus Associados.
A ACISAT poderá transmitir os dados a empresas ou entidades com as quais detenha parcerias formais,
assegurando-se a confidencialidade dos dados, o cumprimento da política de privacidade implementada de
acordo com as exigências legais aplicáveis, a sua utilização de acordo com os objetivos subjacentes a essas
parcerias e sempre de forma compatível com as finalidades determinantes do tratamento.
6.

Direitos dos Titulares

O titular dos dados pode exigir a atualização, retificação ou eliminação dos seus dados pessoais, a todo o
tempo, bem como o direito de oposição à utilização dos dados facultados para fins de marketing, para o envio
de comunicações informativas ou outras, devendo para tal, se o não tiver feito aquando da recolha, fazê-lo
pessoalmente ou por escrito, para Beco do Trem (Pavilhão Expo Flávia), Apartado 113, 5400-549 Chaves ou por
email para geral@acisat.pt.
Se o exercício destes direitos afetar dados cujo consentimento é necessário para o cumprimento de contratos
ou outras prestações, os mesmos deixarão imediatamente de produzir efeitos.
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7.

Conservação dos Dados

Os dados pessoais recolhidos serão mantidos até que cesse o fundamento que originou a sua recolha.
8.

Medidas de Segurança

A ACISAT garante adequados níveis de segurança e de proteção dos dados pessoais dos titulares dos dados.
Para o efeito, adota diversas medidas de segurança de carácter técnico e organizativo, de forma a proteger os
dados pessoais contra a sua perda, difusão, alteração, tratamento ou acesso não autorizado, bem como contra
qualquer outra forma de tratamento ilícito.
9.

Página de Internet e Links para Páginas de Terceiros

A nossa página de internet www.acisat.pt não utiliza cookies. Qualquer informação fornecida por quem usa
formulários online da nossa página, será utilizada de acordo esta Política de Privacidade, e utilizada para
estabelecer um elo de ligação com os associados e/ou seguidores da página, através de comunicações
institucionais e operações de marketing.
Por cortesia aos nossos associados e/ou seguidores, a nossa página contém ligações para páginas de internet
de terceiros, as quais, a nosso ver, podem conter informações úteis. Estas páginas de internet podem não
pertencer ou ser operadas ou controladas pela ACISAT, motivo pelo qual a ACISAT não se responsabiliza pelo
seu conteúdo, sendo a utilização destes links da sua inteira responsabilidade.
10. Alteração da Política de Privacidade
A ACISAT poderá vir a atualizar ou a proceder a reajustamentos à presente Política de Privacidade, sendo essas
alterações devidamente publicitadas.
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