
  
  

Termos de Utilização e Política de Privacidade 

 
Termos de Utilização  

Todos os direitos relativos ao website da APCC (documentos, 
conteúdos e imagens) são da titularidade exclusiva da APCC, 
sendo expressamente proibido a sua retransmissão e arquivo sem 
a expressa autorização da APCC.   

O website da APCC tem por objetivo fornecer informações de 
carácter geral sobre as atividades, notícias e eventos da APCC e 
não tem um conteúdo publicitário ou de prestação de serviços.  

A APCC exclui a sua responsabilidade por quaisquer danos que 
poderão ocorrer relacionados com a informação contida neste 
sítio.   

Ao utilizar o website da APCC concorda com a recolha e uso das 
suas informações nos termos previstos na Política de Privacidade.  

  

Politica de Privacidade  

A APCC é uma organização não governamental, de âmbito 
nacional e sem fins lucrativos que desenvolve atividades 
socioculturais e educativas de ocupação de tempos livres para 
jovens e crianças.  

Na prossecução destes objetivos a APCC respeita e assegura a 
privacidade dos dados pessoais que tenha recolhido, nos termos 
da legislação em vigor e de acordo com o Regulamento Geral de 
Proteção de Dados.  

A presente Politica de Privacidade foi aprovada em 24 de maio de 
2018.  

Os princípios seguidos pela APCC por forma a garantir que todos 
os dados pessoais são tratados e protegidos de maneira correta e 
legal são:  

  

1. Informação recolhida  

A APCC promove a recolha de informações e de dados pessoais 
através de formulários (website ou papel).  

Ao utilizar os formulários, concorda com a recolha e uso das suas 
informações.  

O website da APCC tem cookies. Podemos usar as informações 
agregadas para fins de acompanhamento dos acessos ao website e 
às suas funcionalidades para nos ajudar a desenvolver e melhorar 
o nosso website. A informação agregada e estatísticas não inclui, 
porém, detalhes que possam ser usados para o identificar.  

  

2. Dados pessoais  

Os dados pessoais correspondem a qualquer informação, 
relativamente a uma pessoa singular identificada ou identificável, 
de qualquer natureza e independentemente do tipo de suporte.  

Os dados pessoais recolhidos e tratados pela APCC são os que 
constam dos formulários e têm por finalidade administrar 
eficientemente eventuais transações relacionadas com a 
participação na Associação, divulgar as atividades desenvolvidas 

pela APCC, bem como para desenvolver e melhorar nossos 
serviços.  

Os dados pessoais serão processados e armazenados 
informaticamente e em suporte de papel. A APCC assume o 
compromisso de acautelar condições de segurança, restrições de 
acesso e proteção da sua infraestrutura física e tecnológica.  

Para as finalidades acima referidas são recolhidos os seguintes 
dados pessoais: nome, data de nascimento, contactos (morada, 
telefone e email), número de identificação fiscal (se for necessária 
a emissão de fatura), nome dos representantes legais (quando o 
associado é menor).  

O titular dos dados pessoais pode, a qualquer momento, aceder, 
corrigir, eliminar e/ou opor-se ao tratamento dos seus dados 
pessoais.  

A APCC compromete-se a assegurar o tratamento dos dados 
pessoais na medida e pelo tempo necessário à prossecução das 
suas finalidades. Por regra, os dados pessoais serão guardados 
pelo período de 2 (dois) anos após o último contacto com o 
titular dos dados pessoais; o prazo de 2 (dois) anos renova-se 
caso ocorra contacto com o titular dos dados pessoais; o prazo 
de arquivo dos dados pessoais pode ser alargado sempre que a 
situação justifique (desde que proporcionalmente a tal situação), 
nomeadamente para salvaguarda dos direitos APCC. 

 

 3. Responsável pelo tratamento de dados pessoais  

A APCC é a entidade responsável pela recolha e tratamento dos 
dados pessoais.  

A APCC tem um Encarregado da Proteção de Dados que pode 
ser contactado para a morada da APCC ou através do email 
sede@apcc.org.pt.   

Os direitos garantidos aos titulares dos dados pessoais, previstos 
na Lei e no Regulamento Geral de Proteção de  

Dados, devem ser requeridos ao Encarregado da Proteção de 
Dados.  

    

4. Comunicação dos dados pessoais a entidades 
terceiras  

No âmbito da sua atividade, a APCC poderá recorrer a terceiros 
para a prestação de determinados serviços. A APCC 
compromete-se a assegurar junto da(s) terceira(s) entidade(s), 
mormente através de consagração contratual, as condições de 
segurança, restrições de acesso e proteção dos dados pessoais 
que previnam a destruição, acidental ou ilícita, a perda acidental, a 
alteração, a difusão ou o acesso não autorizado e contra qualquer 
outra forma de tratamento ilícito dos mesmos.  

  

5. Alterações à política de privacidade  

A APCC reserva-se ao direito de, a qualquer altura, proceder a 
reajustamentos ou alterações à presente política de privacidade.  


