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AO EFETUAR A INSCRIÇÃO ESTÁ A DAR O SEU CONSENTIMENTO PARA SER FILMADO E/OU FOTOGRAFADO DURANTE O EVENTO.

PARA MAIS INFORMAÇÕES ACERCA DA NOSSA POLÍTICA DE PRIVACIDADE PODE CONSULTAR EM WWW.EAPN.PT

LI E ACEITO A DECLARAÇÃO ESPECÍFICA DE PRIVACIDADE [PREENCHIMENTO OBRIGATÓRIO]

AS INSCRIÇÕES DEVEM SER ENVIADAS POR EMAIL ATÉ AO DIA 10 MARÇO PARA GERAL@EAPN.PT
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REGULAMENTO GERAL DE PROTECÇÃO DE DADOS

Declaração específica de privacidade

 - inscrição em eventos - 

Respeitamos a sua privacidade. Temos salvaguardas rigorosas que impedem qualquer pessoa de aceder aos 
seus dados pessoais. Não divulgamos dados pessoais a terceiros.

A rede europeia anti-pobreza/portugal, associação, pessoa coletiva com o número 502 866 896, com sede na rua de 
costa cabral, nº 2368, 4200-218 porto, portugal, (eapn portugal) está empenhada em manter a privacidade dos 
dados. A proteção das pessoas singulares no que diz respeito ao tratamento de dados pessoais tem por base o 
regulamento (ce) n.º 45/2001 do conselho e do parlamento europeu.

Os nossos formulários de inscrição para eventos são coligidos e distribuídos pelos vários departamentos da eapn 
portugal, observatórios da pobreza (lisboa e nacional) e núcleos distritais.

Que dados recolhemos?

Só recolhemos os dados pessoais necessários para inscrição nos nossos eventos, ou seja, nome (completo), 
instituição, cargo, endereço de correio eletrónico e telefone.

Quem tem acesso aos seus dados pessoais?

Apenas um número limitado de colaboradores dos núcleos distritais e sede têm acesso aos seus dados pessoais. 
Estes colaboradores trabalham nas áreas da formação, informação e apoio técnico. Não divulgamos dados pessoais 
a terceiros.

De que modo são conservados os dados?

Os seus dados pessoais são armazenados no nosso sistema informático (sede e núcleos). As regras em matéria de 
confidencialidade e proteção de dados pessoais são respeitadas durante o tratamento, em conformidade com o 
regulamento (ce) n.º 45/2001.

Durante quanto tempo são conservados os seus dados pessoais?

Após o fim do evento, os seus dados pessoais serão conservados nas nossas bases de dados durante um período 12 
meses. Terminado este prazo, todos os dados que possam permitir identificá-lo serão suprimidos, sendo apenas 
mantidos os dados úteis para fins estatísticos.

Responsável pelo tratamento dos dados

Caso tenha dúvidas ou pedidos a fazer relativamente às informações prestadas ao inscrever-se num evento, ou 
apresentar uma queixa relativa à recolha e utilização dos seus dados pessoais, poderá contactar o responsável pelo 
tratamento através de e-mail ou via ctt:

eapn portugal
Rua de costa cabral, 2368
4200-218 porto 

E-mail: protecaodedados@eapn.pt

Recurso

As queixas, em caso de litígio com o responsável pelo tratamento dos dados, podem ser dirigidas à comissão 
nacional de proteção de dados.
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