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POLÍTICA DE PRIVACIDADE E PROTEÇÃO DE DADOS 

O projeto ReLeCoFa respeita a sua privacidade e a proteção dos seus dados pessoais. Neste sentido, 

é implementado um conjunto de medidas de segurança para assegurar a confidencialidade no 

processamento de dados, regras para a utilização da informação e os direitos de cada pessoa singular 

como detentora de dados pessoais. A sua informação não está sujeita a alienação ou distribuição a 

terceiros. E, como portadores das suas informações, tratamos da sua confidencialidade, privacidade 

e segurança.  O fornecimento de dados é opcional e será sempre garantido nos termos da lei, o direito 

de acesso, retificação e cancelamento de quaisquer dados fornecidos, que podem ser exercidos 

pessoalmente ou por escrito, para qualquer um dos nossos contactos. Se surgir a necessidade de 

utilizar esta informação, ela será realizada em conformidade com a legislação aplicável em matéria de 

proteção de dados pessoais - Regulamento (UE) 2016/679 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 

27 de abril de 2016, relativa à proteção dos indivíduos no que diz respeito ao tratamento de dados 

pessoais e à sua livre circulação. No nosso website existem campos e características que podem ser 

utilizadas sem recorrer a qualquer informação sobre o utilizador. A privacidade e a política de proteção 

de dados descrevem a finalidade para a qual utilizamos os seus dados, como os tratamos, durante 

quanto tempo os guardamos, e os contactos que deve utilizar para exercer os seus direitos. 

Como é que recolhemos e processamos as suas informações pessoais? 

Os dados pessoais que recolhemos incluem o seu nome, detalhes de contacto (morada, endereço 

eletrónico e número de telefone), informações tais como o cargo e a idade. A quantidade e tipo de 

dados depende do formulário que escolher para nos contactar (por carta, telefone, e-mail, redes 

sociais, website ou qualquer outro meio de comunicação eletrónica ou pessoal) ou do tipo de ação 

que estamos a organizar (eventos, formação, questionários...).  Portanto, em caso de recolha de 

quaisquer dados adicionais, será informado sobre os processos de proteção dos mesmos. 

Processaremos os seus dados pessoais de acordo com a lei aplicável, que nos fornece uma base 

jurídica para assim o fazermos. Só processaremos os seus dados pessoais com o seu consentimento e 

se precisarmos dele para elaborar um contrato, entramos em contacto consigo ou se tivermos um 

interesse legítimo que não seja anulado pelos seus interesses ou direitos e liberdades fundamentais. 

Utilizaremos as suas informações pessoais para o informar sobre os nossos serviços, eventos, 

marketing e outras iniciativas da empresa. Se precisarmos de os utilizar para um fim não relacionado, 

notificaremos o cliente e explicaremos a base legal que nos permite fazê-lo. A recolha, tratamento e 

conservação dos dados pessoais dos clientes, utilizadores do website estão igualmente sujeitos às 

disposições da legislação sobre proteção de dados pessoais, nomeadamente a Lei n. º 67/98, de 26 de 

Outubro. 

Tratamos diferentes tipos de dados com base na sua relação connosco, nomeadamente: a) Dados dos 

utilizadores de websites / plataformas: registo nos websites / plataformas digitais das marcas dos 

responsáveis e gestão das funcionalidades das mesmas; b) Dados de empresas, parceiros e associados, 

na extensão necessária para a gestão da relação entre as instituições. c) Informação de assuntos 

individuais que entrem em contacto connosco, na medida do necessário para a gestão desse contacto, 

e apenas pelo tempo necessário para resolver a situação que deu origem à comunicação. 

Quem é responsável pelo tratamento dos dados pessoais? 

A pessoa responsável pelo tratamento dos seus dados é Laura Reutler, e pode ser contactada em 

laura.reutler@bitschulungscenter.at ou no escritório de Kärntner Straße 311, 8054 Graz (AT). 
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Durante quanto tempo guardamos os seus dados? 

Armazenamos os seus dados pessoais apenas durante o período estritamente necessário para cumprir 

as finalidades para as quais eles foram recolhidos e processados. 

Quais são os seus direitos? 

Fica ao seu critério a decisão de nos fornecer os seus dados pessoais. Se não nos fornecer todos ou 

alguns dos dados que solicitamos, poderemos não conseguir fornecer todos os nossos serviços ou 

enviar-lhe as informações solicitadas. Direito à Informação - disponibilizamos o acesso à nossa política 

de privacidade e a utilização que fazemos dos seus dados pessoais; Direito de acesso - possibilidade 

de consultar os dados pessoais que nos forneceu; Direito de portabilidade - disponibilizamos a 

possibilidade de lhe enviar os dados pessoais que nos forneceu, apresentando o seu nome completo 

e contacto; Direito de retificação - possibilidade de atualizar e corrigir quaisquer inexatidões nos seus 

dados pessoais que mantemos; Direito de apagar registos - disponibilizamos a possibilidade de apagar 

os seus dados pessoais que já não sejam necessários para os fins a que se destinam. Neste caso, deve 

ser enviado um pedido por escrito solicitando a eliminação dos registos dos seus dados pessoais. 

Direito de limitação - possibilidade de limitar a forma como utilizamos os seus dados pessoais, 

corrigindo ou esclarecendo quaisquer dúvidas sobre o seu conteúdo e uso. Direito de oposição - 

fornecemos um canal de comunicação para que possa contestar decisões que tenham sido baseadas 

nos seus dados pessoais; tem o direito de retirar ou alterar a sua decisão e de nos permitir utilizar os 

seus dados pessoais. Qualquer questão pode contactar-nos em 

laura.reutler@bitschulungscenter.at. 

Como é que protegemos a sua informação? 

A segurança dos seus dados é muito importante para nós, pelo que utilizamos os meios técnicos 

adequados tendo em conta a natureza dos dados tratados, a fim de proteger os seus dados pessoais 

e prevenir acesso não autorizado, divulgação, perda ou destruição dos mesmos. 

Manutenção de dados 

Dependendo da finalidade para a qual os dados são obtidos, a sua manutenção variará em função da 

aplicação que lhes for dada e das regras legais que possam impor a sua conservação por períodos mais 

longos. 

Ligações a outros sites 

O projecto ReLeCoFa pode ter links para outros sites que podem conter informações/ferramentas 

úteis para os nossos visitantes. A nossa política de privacidade não é aplicada a outros sites. Assim, se 

visitar outro site a partir do nosso site, deverá ler a política de privacidade desse site. Não somos 

responsáveis pela política de privacidade ou pelo conteúdo presente nesses sites. 

 

 

 


