
 

POLÍTICA DE PRIVACIDADE 

 

A Fundação A LORD respeita a sua privacidade, garante a proteção de todos os seus dados 

pessoais e assegura que todos os direitos e garantias que lhe assistem no âmbito das disposições 

do Regulamento (UE) 2016/679 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 27 de abril de 2016 

– comummente conhecido como Regulamento Geral de Proteção de Dados e doravante 

designado de RGPD – e demais legislação aplicável, em matéria de privacidade e proteção de 

dados, são respeitados. 

 

A Fundação A LORD desenvolveu uma política de privacidade sujeita às melhores práticas e 

aos mais elevados padrões de controlo, de segurança e de proteção, por forma a garantir que as 

operações de recolha, tratamento e conservação de dados pessoais, respeitam as práticas mais 

exigentes nestes domínios. 

 

A Política de Privacidade da Fundação A LORD pretende mantê-lo informado (i.) acerca das 

finalidades do tratamento dos seus dados pessoais, (ii.) do tratamento a que eles são sujeitos, 

(iii.) com quem são partilhados, (iv.) do período tempo pelo qual são conservados, (v.) dos seus 

direitos e dos meios para os exercer e (vi.) dos nossos contactos. 

 

I. FUNDAMENTOS DO TRATAMENTO DOS DADOS PESSOAIS 

A Fundação A LORD não trata os seus dados pessoais, a não ser que: 

a. tenha obtido o seu consentimento para o fazer; 

b. o tratamento dos dados pessoais seja exigido para cumprimento de 

obrigações/disposições legais; 

c. tenha um interesse legítimo para o fazer, nomeadamente nos domínios da 

prevenção e deteção de fraudes, prestação de assistência técnica, da segurança 

da rede e dos dados/informação, prestação de serviços e/ou informação e 

desenvolvimento e manutenção da página de internet; 

d. execução e gestão de contratos e/ou diligências pré-contratuais. 

 

II. FINALIDADES DO TRATAMENTO DOS DADOS PESSOAIS 

Os dados pessoais que nos faculta aquando do preenchimento dos formulários 

disponibilizados na nossa página de internet, nomeadamente os dados relativos à sua 

identificação, à sua morada e os seus contactos telefónicos e de e-mail, são recolhidos e 

tratados para os fins específicos indicados no respetivo formulário, para lhe prestar 

informações e responder às suas reclamações, questões e/ou pedidos. 

 

No caso de os dados pessoais recolhidos carecerem do seu consentimento para serem 

tratados, apenas o serão para as finalidades indicadas no formulário de consentimento. 

O facto de não aceitar dar o seu consentimento para o tratamento de determinados dados 

pessoais ou para determinados propósitos não afeta a utilização da nossa página de 

internet. 



 
III. TRANSFERÊNCIA DE DADOS PESSOAIS 

A Fundação A LORD é a destinatária dos seus dados pessoais e a responsável pelo 

tratamento dos mesmos. 

 

Os seus dados pessoais não serão transmitidos a menos que o tratamento dos dados por 

subcontratante seja indispensável para o cumprimento de obrigações legais e/ou 

finalidades para as quais o titular dos dados tenha dado o seu consentimento e para o 

estrito cumprimento desses fins. 

 

A Fundação A LORD assegurar-se-á de que todos os subcontratantes: 

a.  cumprem escrupulosamente as disposições presentes no RGPD e demais 

legislação aplicável em matéria de privacidade e proteção de dados; 

b. apenas têm acesso aos dados pessoais estritamente necessários à 

prossecução das finalidades a cumprir. 

 

IV. PRAZO DE CONSERVAÇÃO DOS DADOS PESSOAIS 

a. até que o consentimento seja retirado, no caso de dele carecer; 

b. pelo período de tempo estritamente necessário ao cumprimento dos 

propósitos para os quais os dados pessoais foram recolhidos; 

c.  pelo tempo imposto por disposição legal. 

 

V. DIREITOS DOS TITULARES DOS DADOS PESSOAIS 

Os titulares dos dados pessoais tratados pela Fundação A LORD poderão exercer, a 

qualquer momento: 

a. o DIREITO A RETIRAR O CONSENTIMENTO para o tratamento dos 

seus dados pessoais – o titular dos dados tem o direito de retirar o seu 

consentimento, nas situações em que o tratamento dos mesmos dele careça; 

b. o DIREITO DE ACESSO aos dados pessoais – o titular dos dados tem o 

direito de aceder aos seus dados pessoais bem como a todas as informações 

previstas na lei; 

c. o DIREITO DE RETIFICAÇÃO dos dados pessoais – o titular dos 

dados tem o direito de obter, sem demora injustificada, a retificação dos 

seus dados pessoais que considere inexatos ou incompletos. 

d. o DIREITO AO APAGAMENTO dos dados pessoais – o titular dos 

dados tem o direito de obter, sem demora injustificada, o apagamento dos 

mesmos, nas seguintes situações: 

1. se os dados pessoais deixarem de ser necessários para a finalidade que 

motivou a sua recolha ou tratamento; 

2. se o titular dos dados pessoais retirar o seu consentimento para o 

tratamento dos mesmos e não existir outro fundamento jurídico para 

esse tratamento; 



 
3. se o titular dos dados pessoais se opuser ao tratamento e não existirem 

interesses legítimos prevalecentes que justifiquem esse tratamento; 

4. se os dados pessoais tiverem sido tratados ilicitamente; 

5. se os dados pessoais tiverem que ser apagados por imposição legal; 

6. se os dados pessoais tiverem sido recolhidos no contexto da oferta de 

serviços da sociedade de informação a crianças menores de 16 anos. 

e. o DIREITO À LIMITAÇÃO DO TRATAMENTO dos dados pessoais – 

o titular dos dados pessoais tem o direito de ver o seu tratamento limitado 

quando: 

1.  contestar a exatidão dos mesmos, durante o período necessário à 

verificação dessa (in)exatidão; 

2. o tratamento for ilícito e o titular dos dados se opuser ao apagamento 

dos mesmos, solicitando, ao invés disso, a limitação do seu 

tratamento; 

3. a Fundação A LORD já não precisar dos dados pessoais para fins de 

tratamento, mas esses dados sejam requeridos pelo titular para efeitos 

de declaração, exercício ou defesa de um direito num processo 

judicial; 

4. exercer o direito de oposição ao tratamento, até se verificar que os 

motivos legítimos da Fundação A LORD prevalecem sobre os do 

titular dos dados. 

f. o DIREITO DE PORTABILIDADE dos dados pessoais – o titular dos 

dados pessoais tem o direito de receber os dados pessoais que lhe digam 

respeito e que tenha fornecido à Fundação A LORD, num formato 

estruturado, de uso corrente e de leitura automática e de transmitir esses 

dados a outro responsável pelo tratamento. 

g. o DIREITO DE OPOSIÇÃO ao tratamento dos dados pessoais – o titular 

dos dados tem o direito de se opor ao seu tratamento quando: 

1. o tratamento de dados for necessário para a prossecução de interesses 

legítimos da Fundação A LORD ou terceiros; 

2. o tratamento de dados for realizado para marketing direto; 

3. o tratamento de dados for realizado para definição de perfis. 

h. o DIREITO A OPOR-SE A DECISÕES INDIVIDUAIS 

AUTOMATIZADAS, INCLUINDO DEFINIÇÕES DE PERFIS – o 

titular dos dados tem o direito a não ficar sujeito a nenhuma decisão 

tomada exclusivamente com base no tratamento automatizado, incluindo a 

definição de perfis, que produza efeitos na sua esfera jurídica ou que o 

afete significativamente de forma similar. 

 



 
i. o DIREITO DE APRESENTAR RECLAMAÇÃO a uma autoridade de 

controlo – os titulares de dados pessoais têm o direito a apresentar 

reclamação a uma autoridade de controlo do seu local de trabalho ou do 

local onde foi alegadamente praticada a infração, se considerar que o 

tratamento dos seus dados pessoais viola as disposições do RGPD. 

 

O exercício dos direitos atrás referidos, com exceção do direito a apresentar reclamação, 

deve ser efetuado por comunicação escrita, para o endereço de e-mail 

geral@fundacaoalord.pt ou para o endereço postal Fundação A LORD Rua da 

Cooperativa, 27 * 4580-809 Lordelo Paredes. 

 

O exercício do direito de apresentar reclamação a uma autoridade de controlo pode ser 

exercido no endereço de internet https://www.cnpd.pt. 

 

VI. MEDIDAS DE SEGURANÇA PARA PROTEÇÃO DOS DADOS 

PESSOAIS 

A proteção e salvaguarda dos dados pessoais são um elemento basilar na forma como a 

Fundação A LORD presta os seus serviços. Deste modo, foram adotadas diversas 

medidas de segurança, de carácter técnico e organizativo, de forma a proteger os dados 

pessoais que nos são disponibilizados contra a sua difusão, perda, uso indevido, 

alteração, tratamento ou acesso não autorizado, bem como, contra qualquer outra forma 

de tratamento ilícito. 

 

VII. RESPONSÁVEL PELO TRATAMENTO DOS DADOS PESSOAIS 

O responsável pelo tratamento dos seus dados pessoais é a Fundação A LORD que pode 

ser contactada, para qualquer questão, por e-mail, telefone ou correio postal para: 

 Fundação A LORD 

 Rua da Cooperativa, 27 *  4580-809 Lordelo Paredes 

 Telefone: 224 447 357 

 E-mail: geral@fundacaoalord.pt 

 

A Fundação A LORD reserva-se ao direito de, a qualquer altura, atualizar a presente 

Política de Privacidade, devendo o presente documento ser periodicamente revisitado. 

 

Lordelo, 24 de maio de 2018 

 

https://www.cnpd.pt/

