POLÍTICA DE PROTEÇÃO DE DADOS PESSOAIS
Equipas de Nossa Senhora – Supra-Região Portugal
A Associação das Equipas de Nossa Senhora (ENS) é responsável, na Supra-Região Portugal, pela recolha e
tratamento dos seus dados pessoais relacionados com as atividades do Movimento das ENS, desde o momento
da sua adesão a este Movimento. O objetivo desta informação acerca da Política de Proteção de Dados Pessoais
das ENS é informar acerca dos dados pessoais que recolhemos, as razões pelas quais utilizamos esses dados,
por quanto tempo conservamos os mesmos e como pode exercer os seus direitos ao abrigo da legislação em
vigor.
Que dados pessoais utilizamos?

•
•
•
•
•

Dados de identificação (ex. nome, sexo, data de nascimento, data do matrimónio, profissão);
Dados de contacto (ex. morada, endereço de correio eletrónico, número de telefone / telemóvel);
Situação familiar (ex., informação sobre número de dependentes, sexo e data de nascimento dos
dependentes);
Situação fiscal (ex. número de identificação fiscal);
Dados bancários (ex. NIB/IBAN).

Para que são utilizados os seus dados?

•
•
•
•
•

Organização das bases de dados de contacto e de perfil dos membros das ENS, acessíveis pela Equipa
Responsável Internacional, pela Província, pela Região e pelo Setor onde está inserida a sua ENS de
base;
Processos administrativos e cumprimento de obrigações legais, nomeadamente de natureza fiscal;
Tratamento estatístico, para efeitos estritamente circunscritos ao Movimento das ENS e de modo
anonimizado, da informação relativa aos casais, viúvos e sacerdotes que integram as ENS;
Divulgação da Carta das ENS e de comunicados informativos sobre diversas iniciativas e assuntos com
interesse para os membros das ENS;
Divulgação de convites para eventos dinamizados pela Supra-Região Portugal das ENS ou em parceria,
bem como preenchimento de questionários ou outro contributo para projetos internos da Supra Região
Portugal das ENS.

Durante quanto tempo conservamos os seus dados pessoais?
A Supra-Região Portugal das ENS conserva os seus dados pessoais pelo período em que seja membro das ENS.
Existem casos em que será conservada alguma informação mesmo após a cessação deste vínculo,
nomeadamente para efeitos de cumprimento de obrigações fiscais, no entanto, um ano após a saída do Movimento
das ENS, esses dados serão, impreterivelmente, apagados ou anonimizados, conforme determinação do titular
dos dados pessoais em causa.
Quais são os seus direitos e como pode exercê-los?
De acordo com as normas aplicáveis, o titular dos dados tem os seguintes direitos:

•
•
•
•
•
•

Informação e acesso: através do qual pode obter informação relativamente ao tratamento efetuado
quanto aos seus dados e obter cópia dos mesmos.
Retificação: sempre que considere que os seus dados pessoais são inexatos ou incompletos, pode
solicitar a retificação dos mesmos em conformidade.
Apagamento: pode solicitar o apagamento dos seus dados pessoais.
Limitação: pode requerer a limitação do tratamento dos seus dados pessoais.
Oposição: o titular pode opor-se ao tratamento dos seus dados pessoais a qualquer momento,
nomeadamente com base em interesse legítimos, bem como por motivos relacionados com a sua
situação pessoal ou familiar.
Retirar o consentimento: nos casos em que tenha dado o seu consentimento para o tratamento de
dados pessoais, pode retirar o mesmo a todo o tempo.
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•

Portabilidade: tem o direito, nos termos da lei, à devolução dos dados pessoais que lhe digam respeito
e nos tenha fornecido, ou, se tecnicamente possível, à transferência dos mesmos para um outro terceiro,
responsável pelo respetivo tratamento.

Pode exercer os direitos acima enunciados:
1.
2.
3.

Através de carta registada enviada para a Supra-Região Portugal das ENS: Rua do Centro Cultural, n.°5,
R/C, Salas n.° 9 e 11, 1700-106 LISBOA Portugal;
Envio de pedido através do endereço eletrónico dadospessoais@ens.pt;
Através de contacto telefónico para o número 216097677.

Em qualquer um dos casos acima indicados, o titular dos dados deverá proceder à respetiva identificação.
O titular dos dados terá ainda o direito a apresentação de reclamação junto da Comissão Nacional de Proteção
de Dados, ou outra autoridade de controlo a quem venha a ser atribuída esta competência, cujos contactos podem
ser consultados em www.cnpd.pt.
As ENS reserva-se o direito de, a qualquer momento, proceder a modificações ou atualizações à presente Política
de Proteção de Dados Pessoais, sendo essas alterações devidamente atualizadas no nosso sítio na Internet.
Sugerimos que o consulte regularmente para estar a par de eventuais alterações.
Se tiver alguma questão, fale connosco
Relembramos que estamos sempre disponíveis para esclarecer qualquer questão que surja sobre este tema.
Contacte-nos pelo endereço eletrónico dadospessoais@ens.pt ou pelo telefone 216097677 (horário em dias úteis:
9:00-13:00 e 14:00-17:30).
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