Política de Privacidade e Proteção de Dados
Tratamento e armazenamento dos dados pessoais:
A Associação de Beneficência Luso-Alemã (doravante designada por ABLA), sedeada na Praceta
Infante Dom Henrique, 80, Quinta do Junqueiro. 2775-584 Carcavelos, trabalha para cumprir o
Regulamento Geral de Proteção de Dados (RGPD), adotando procedimentos que visam o
controlo da informação e a proteção dos dados pessoais. A nossa Política de Privacidade e
Proteção de Dados abrange todas as nossas ações de recolha de dados nas diversas atividades
que desenvolvemos e informa como atuamos para garantir a segurança de todos os dados
pessoais de acordo com a legislação em vigor, nomeadamente o RGPD que entrou em vigor a
25 de Maio de 2018. Os dados recolhidos serão utilizados para a realização dos serviços
prestados, sendo a ABLA a responsável pelo tratamento dos mesmos, por meios automatizados
ou não, desde a sua recolha, organização, conservação, até à eliminação. Os dados recolhidos
serão armazenados pelo período definido no consentimento com as partes envolvidas.

Direito de acesso, correção e objeção:
Em qualquer momento, o titular tem direito de acesso aos seus dados pessoais e à sua
retificação, alteração, correção e limitação do tratamento, bem como a solicitar esclarecimentos
e/ou opor-se ao seu processamento por razões legítimas, e ainda à sua portabilidade (quando
aplicável). Para tal, deverá enviar o pedido por correio eletrónico para dpo@abla.org ou por
correio registado para Praceta Infante D. Henrique, 80, Quinta do Junqueiro, 2775-584
Carcavelos.

Direito à eliminação:
O titular tem o direito a solicitar a eliminação dos seus dados pessoais, sem demora injustificada,
e a ABLA tem a obrigação de os apagar, sem demora injustificada, quando se aplique um dos
seguintes motivos: I. Revogação do consentimento quando o tratamento se tenha baseado no
consentimento do titular; II. Oposição ao tratamento quando o mesmo se baseie no interesse
público ou interesses legítimos do responsável ou terceiro; III. Tratamento ilícito; IV. Tratamento
de dados relativos a menores de 16 anos.

Segurança dos dados pessoais:
Apenas poderão ter acesso aos dados do titular os colaboradores que, dentro da organização,
necessitem dos mesmos para a prestação dos serviços, garantido o sigilo e a confidencialidade.
Poderão também ter acesso aos dados recolhidos, as entidades previamente autorizadas
através da declaração de consentimento. Contactos: Para assuntos relacionados com o
tratamento de dados da ABLA, poderá contactar através do e-mail dpo@abla.org.

Envio de Informação:
A subscrição das nossas notícias eletrónicas é totalmente gratuita e depende sempre do
consentimento prévio do utilizador.

Utilização de Cookies:
A utilização de cookies é uma prática corrente na generalidade dos sites com o objetivo de
poupar tempo ao utilizador e de facilitar a navegação. Algumas páginas do nosso site podem
utilizar cookies, pequenos ficheiros de informação que são transferidos para o computador do
utilizador e que permitem ao nosso site memorizar as escolhas, datas e percursos anteriores do
utilizador no site. Estes ficheiros são usados para evitar que o visitante tenha de introduzir
repetidamente a sua informação pessoal, e para facilitar a navegação e a personalização do
serviço. O utilizador pode aceitar ou eliminar os cookies. A maioria dos browsers ou aplicações
de navegação na Internet aceita cookies automaticamente. O utilizador pode alterar as
definições do seu browser relativamente à aceitação ou não de cookies. Todos os nossos cookies
guardam a informação de forma encriptada.
Utilizamos os dados recolhidos de forma anónima e para efeitos analíticos. Usamo-los para
interpretar os padrões de utilização do site e melhorar, de forma contínua, os níveis de serviço
e a satisfação dos nossos visitantes. Entre os dados recolhidos, podem estar dados de
publicidade baseados em interesses da Google ou dados do público-alvo de terceiros (como
idade, sexo e interesses) com o Google Analytics.
A ABLA pode recorrer a entidades terceiras para levar a cabo atividades de publicidade e
monitorizar comunicações de marketing. Entre outras possíveis, utilizamos as funcionalidades
do Google Analytics implementadas com base na publicidade de visualização.

