1/3

POLÍTICA DE PRIVACIDADE
TRATAMENTO DE DADOS PESSOAIS
A utilização do sítio eletrónico do Centro Social de Santa Cruz do Douro,
adiante designado por CSSCD ou Instituição, obedece às condições
constantes deste documento.
Os dados são recolhidos e tratados pelo CSSCD, titular do NIPC
502415690, com sede na Rua Camilo Castelo Branco, n.º 2652, União das
freguesias de Santa Cruz do Douro e São Tomé de Covelas, Baião (4640-435
Baião). É esta a entidade responsável pelo tratamento de dados pessoais na
aceção do Regulamento (EU) 2016/679 do Parlamento Europeu e do
Conselho, de 27 de abril de 2016 (abreviadamente RGPD).
Para assuntos referentes ao tratamento dos seus dados pessoais o titular
pode contactar o CSSCD através dos seguintes meios:
►Telefone: 254 880 120 (Horário de atendimento: de 2ª a 6.ª feira,
exceto feriados, das 09h00 às 12h30h e das 14h00 às 17h00);
►Correio registado (CTT): Centro Social de Santa Cruz do Douro, Rua
Camilo Castelo Branco, n.º 2652, 4640-435 Baião;
►Correio eletrónico: geral@csscd.pt
O titular pode ainda apresentar uma reclamação junto da Comissão
Nacional de Proteção de Dados (CNPD), R. de São Bento 148, 1200-031
Lisboa (www.cnpd.pt ; geral@cnpd.pt ; tel. 213928400; fax 213976832).
Ao

disponibilizar

os

seus

dados

pessoais,

o

utente/interessado/cliente/colaborador autoriza que os mesmos sejam tratados
de acordo com a presente “Política de Privacidade”, sem prejuízo da assinatura
de declarações expressamente elaboradas para o efeito, sempre que se
justifique, do direito à retificação ou eliminação dos mesmos, sempre que seja
possível, ou seja, quando não haja qualquer impedimento de natureza legal,
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atendendo ao facto de a Instituição desenvolver a sua atividade em áreas de
interesse público para as quais a legislação vigente obriga à recolha de dados
e a mantê-los enquanto durar o contrato de prestação de serviços e/ou
alojamento ou o contrato de trabalho, conforme as circunstâncias, pelo que,
nestes casos, não existe, em algumas situações a necessidade de recolha de
autorização, considerando-se a mesma implicitamente concedida com a
inscrição ou a contratação/admissão.
Sempre que se torne necessário, a presente “Política de Privacidade”
será objeto de alteração, sem necessidade de autorização prévia e sem
prejuízo da respetiva divulgação na página eletrónica da Instituição:
www.csscd.pt
Definição de dados pessoais: informação relativa a uma pessoa singular
identificada ou identificável («titular dos dados»); é considerada identificável
uma pessoa singular que possa ser identificada, direta ou indiretamente, em
especial por referência a um identificador, como por exemplo um nome, um
número de identificação, dados de localização, identificadores por via eletrónica
ou a um ou mais elementos específicos da identidade física, fisiológica,
genética, mental, económica, cultural ou social dessa pessoa singular (art.º 4.º
do RGPD).
Definição de tratamento: uma operação ou um conjunto de operações
efetuadas sobre dados pessoais ou sobre conjuntos de dados pessoais, por
meios automatizados ou não automatizados, tais como a recolha, o registo, a
organização, a estruturação, a conservação, a adaptação ou alteração, a
recuperação, a consulta, a utilização, a divulgação por transmissão, difusão ou
qualquer outra forma de disponibilização, a comparação ou interconexão, a
limitação, o apagamento ou a destruição (art.º 4.º do RGPD).
Os dados pessoais recolhidos limitam-se aos estritamente necessários à
finalidade do tratamento, nomeadamente, o nome, a morada, número de
contribuinte, número de beneficiário da segurança social, número de telefone e
correio eletrónico. Podem ser recolhidos outros dados necessários à prestação
dos serviços ou à contratação.
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Os dados pessoais tratados pelo CSSCD poderão ser alojados,
partilhados e comunicados a outras entidades por força de disposição legal
expressa ou devido a disposição de natureza contratual. Nos restantes casos
será solicitada autorização ao utente/colaborador/cliente.
O CSSCD poderá recorrer a subcontratantes para a totalidade ou parte
das finalidades acima identificadas, bem como para a manutenção, alojamento
e gestão dos seus sistemas e equipamentos informáticos, nos termos
permitidos pela legislação que regula o tratamento de dados pessoais, ficando
estas entidades obrigadas a guardar sigilo e a garantir a segurança
relativamente aos dados pessoais a que, para o efeito, tenham acesso, não
devendo utilizar esses dados para quaisquer outros fins, ou em benefício
próprio, nem relacioná-los com outros dados que possuam.
A Instituição desenvolverá todos os esforços no sentido de garantir as
precauções necessárias para preservar a confidencialidade e segurança dos
dados pessoais recolhidos e tratados, impedindo que estes sejam distorcidos,
danificados, destruídos ou que terceiros não autorizados tenham acesso aos
mesmos.

NOTA: O tratamento dos dados está sujeito ao disposto no Regulamento Geral
sobre Proteção de Dados (RGPD) – Regulamento UE N.º 2016/679, de 27 de
abril de 2016, que pode ser consultado em:
http://eur-lex.europa.eu/legal-ontent/PT/TXT/PDF/?uri=OJ:L:2016:119:FULL&from=EN
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