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Política de privacidade 

 

O CCD PM Cascais respeita as normas legais relativas ao Regulamento Geral sobre a Proteção de Dados (“RGPD”), que dimana do 

Regulamento (UE) 2016/679 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 27/04/2016, relativo à proteção das pessoas singulares, no 

que diz respeito ao tratamento dos seus dados pessoais e à livre circulação dos mesmos. 

O CCD assegura aos seus sócios privacidade e segurança nos dados facultados, sendo apenas pedidos e recolhidos os necessários 

para a prestação do serviço. O titular dos dados tem o direito de obter o acesso, portabilidade, retificação ou a eliminação. 

No âmbito da Política de Privacidade do CCD, assumimos para com os sócios os seguintes compromissos: 

• Certificamos que os dados fornecidos nesta ficha de inscrição são confiados e tratados como informação privada, sendo 

unicamente utilizada com a finalidade de gestão administrativa, pelos funcionários do CCD que se encontram ao abrigo do 

sigilo profissional; 

• Proceder ao tratamento de dados de forma lícita e leal, recolhendo apenas a informação necessária e pertinente à finalidade 

a que se destina; 

• Permitir ao titular dos dados o acesso e correção das informações sobre si registadas, transmitindo-as em linguagem clara 

e rigorosamente correspondentes ao conteúdo do registo; 

• Não utilizar os dados recolhidos para finalidade incompatível com a da recolha; 

• Manter os dados exatos e, se necessário, atuais; 

• Assegurar o consentimento expresso do titular dos dados sempre que tal for exigido;  

• Garantir gratuitamente o direito de eliminação dos dados utilizados quando requerida pelo titular; 

• Ter sistemas de segurança que impeçam a consulta, modificação, destruição ou adição dos dados por pessoa não autorizada 

a fazê-lo e que permitam detetar desvios de informação intencionais ou não; 

• Respeitar o sigilo profissional em relação aos dados tratados; 

• Os seus dados pessoais não serão tratados nem revelados sem o seu consentimento, nos termos da lei atualmente em 

vigor; 

• As informações e dados pessoais constantes desta ficha, serão objeto de tratamento de forma automatizada e para uso 

exclusivo do CCD; 

• O CCD reserva o direito de conservar os seus dados pessoais por um período de 3 meses, após cessação da relação;  

 

Tomei conhecimento 

                                                   

      ________________________________________________ 

 

 

Autorizo o CCD PM Cascais a utilizar os dados fornecidos nesta ficha de sócio para efeitos de inscrição nas atividades desenvolvidas 

por esta entidade. 

 

         

        Autorizo 

         

      ________________________________________________ 

 

Alcabideche, ____ de _______________ de 20___ 
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