POLÍTICA DE PRIVACIDADE DO IPEIP

REGULAMENTO GERAL DE PROTEÇÃO DE DADOS
Regulamento (EU) 2016/6791 do Parlamento Europeu e do Concelho de 27 de abril de 2016.
Lei de Proteção de Dados Pessoais
*****

O IPEIP está comprometido com a proteção dos dados pessoais que lhe são confiados.

Por esse motivo, toda a informação de natureza pessoal é tratada e protegida com toda a diligência, e
sempre de acordo com a lei aplicável: Regulamento UE 2016/679, Regulamento Geral sobre a Proteção
de Dados (RGPD). Esta Política de Privacidade explica quem somos, para que finalidades podemos tratar
os seus dados pessoais e os do seu educando, como os tratamos, a quem os podemos divulgar, tais como,
Entidades Públicas e Privadas, da qual o IPEIP está obrigado a prestar informação ou a partilhar
informação para efeitos de apoios sociais e educativos, designadamente:
- Ministério da Educação e outras entidades da abrangência deste;
- Segurança Social e outras entidades da abrangência deste:
- Parceiros, como por exemplo, Banco de Bens Doados, Banco Alimentar, Centro de Reabilitação
de Paralisia Cerebral Calouste Gulbenkian, que promovam ações sociais e de apoio
desenvolvimental ao cliente;

O IPEIP é o responsável pelo tratamento de dados pessoais, seus e do seu educando, os quais serão objeto
de tratamento apenas para as seguintes finalidades:
a)

Tratamento dos dados, em suporte papel ou na base de dados informática, como consumidor no
âmbito da atividade Educativa e Ocupacional do IPEIP.

b) Envio de comunicações de conteúdos, produtos e serviços personalizados de acordo com o meu
perfil de cliente.
c)

Ações de informação e divulgação de notícias, eventos e promoção de serviços.

Os seus dados pessoais serão objeto de tratamento apenas para as seguintes finalidades:
1. Necessidade da informação
A. Dar prossecução aos seus interesses enquanto cliente/consumidor da atividade da empresa, compra
e venda, registo de vendas e faturação, processamento de faturas, valores em divida, cobranças;
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Todas as informações constantes deste documento foram retiradas do Regulamento (EU) 2016/6791 do Parlamento
Europeu e do Concelho de 27 de Abril de 2016 e da Lei 67/98 de Proteção de Dados Pessoais, pelo que as empresas e
os titulares dos dados, não estão dispensadas da sua leitura. Qualquer interpretação deste documento que contrarie
aquelas normas, não deverá ser considerada.
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B. Promover a melhoria dos serviços prestados, com o envio de questionários de satisfação, promoções
e desenvolvimento de produtos, campanhas de marketing, envio de vouchers, descontos,
campanhas de promoção de produtos;
C.

Tratamento de dados pessoais estritamente necessário para o cumprimento de obrigações legais,
como a divulgação de dados na sequência de mandatos judiciais, colaboração com os reguladores e
a defesa dos interesses legítimos do IPEIP.

2. Legitimidade para o Tratamento dos seus dados
A. Prestou o seu consentimento através da assinatura ou aceitação de um formulário online ou em papel;
B.

Os dados forem necessários para dar cumprimento a uma obrigação legal a que o IPEIP está sujeito,
tal como a divulgação de dados à Administração Tributária, bem como outras autoridades;

C.

Os dados forem necessários para efeito dos interesses legítimos prosseguidos pelo IPEIP, desde que
não prevaleçam sobre os interesses ou direitos, liberdades e garantias do titular dos dados.

Os dados pessoais, seus e do seu educando, não serão utilizados para outras finalidades que não as
descritas na presente política, sem que tal seja previamente informado ou, se for o caso, obtido o seu
consentimento, sendo os mesmos tratados pelo IPEIP com as adequadas medidas técnicas e organizativas
para assegurar um nível de segurança nos termos do RGPD.

3. Conservação da informação
Os dados pessoais serão conservados pelo período exigido por Lei e para a prossecução das finalidades
acima descritas.

4. Partilha de informação com entidades terceiras
A sua informação pessoal pode ser divulgada:
A. No âmbito do IPEIP, os dados podem ser divulgados a outras Entidades no contexto dos objetivos
Estatutários da Associação, bem como, para efeitos de reporte interno;
B. A terceiros prestadores de serviços do IPEIP. O IPEIP utiliza diversas entidades terceiras para prestar
serviços, as quais poderão ter acesso aos seus dados;
C.

A Autoridades Públicas. Nos termos da lei aplicável, o IPEIP está obrigado a divulgar dados à
Administração Tributária, na sequência de mandatos judiciais, às autoridades judiciárias, entre
outras.

4. Direitos do titular dos dados
A qualquer momento, pode solicitar-nos:
A. O acesso aos seus dados pessoais;
B.

A retificação da sua informação pessoal;

C.

A oposição, a eliminação ou a limitação do tratamento dos seus dados pessoais;
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Para exercer os seus direitos, por favor contacte o IPEIP, através do seguinte contacto: geral@ipeipasdescobertas.pt ou pelo endereço postal: Av. D. Vasco da Gama n.º25 1400-127 Lisboa.
Os seus pedidos serão tratados com especial cuidado, para que possamos assegurar a eficácia dos seus
direitos. Poderá ser pedido que faça prova da sua identidade de modo a assegurar que a partilha dos
dados pessoais é apenas feita com o seu titular.
Deve ter presente, que em certos casos, nos termos da lei aplicável o seu pedido poderá não ser imediato
ou integralmente satisfeito, mas sempre cumprindo os prazos legais.
Tem ainda o direito de apresentar reclamação à autoridade nacional de controlo: www.cnpd.pt.
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