
 

 

POLÍTICAS DE PRIVACIDADE DA APECA 

 

O utilizador quando usa os nossos serviços, confia-nos informações pessoais.  

A Política de Privacidade destina-se a ajudar o utilizador a entender quais os dados que 

recolhemos, os motivos da sua recolha e o que deles fazemos.  

Ao aceder e utilizar este Site, seu conteúdo e/ou os nossos serviços, o utilizador aceita 

e consente expressamente no processamento dos seus dados pessoais, nos termos 

constantes desta Política de Privacidade. 

INFORMAÇÕES QUE PROCESSAMOS 

 Quando navega no nosso site, a partir do momento em que efetua o login, o sistema 

recolhe automaticamente informação relacionada com a sua consulta (inclui endereço 

de IP, pesquisas efetuadas e módulos consultados). 

 

UTILIZAÇÃO DOS DADOS PESSOAIS 

1. FINS 

Os dados pessoais fornecidos à APECA têm por finalidade o cumprimentos de 

obrigações legais e/ou contratuais. 

 

2. CONSULTÓRIO TÉCNICO 

a) Ao colocar a sua questão, o Associado, ou quem o representa, autoriza a APECA a 

partilhar a mesma com a nossa equipa interna/externa multidisciplinar, em função do 

tema colocado. 

b) Os dados serão usados, posteriormente guardados e poderão ser utilizados para fins 

estatísticos e de consulta interna. 

c) Por sua vez, a questão colocada e a respetiva resposta, sem elementos 

identificativos das partes, também poderá ser publicada em qualquer plataforma 

informativa da APECA. 



 

 

3. FORMAÇÃO 

Ao inscrever-se na formação, o formando autoriza que os dados constantes da ficha de 

inscrição sejam internamente tratados, apenas para efeitos de faturação, controle de 

ingressos e de presenças, emissão de certificados de presença e, tratando-se de CC, 

envio à OCC, para contabilização de créditos de formação. 

O formando autoriza também que os dados constantes da ficha de inscrição sejam 

usados internamente, pela APECA, para fins estatísticos. 

O formando autoriza também que sejam tiradas fotografias de conjunto, na sala da 

formação, as quais se destinam apenas a fins de arquivo histórico e a eventuais 

publicações nas edições da APECA. 

 

4. INQUÉRITOS DE OPINIÃO e outros, nomeadamente para efeitos de negociação do 

CCT, serão utilizados exclusivamente para os fins neles indicados. 

 

5. SEGURANÇA 

A APECA garante a proteção dos seus dados pessoais dos seus associados e de quem 

com ela contacta contra qualquer perda, destruição, alteração, acesso ou utilização 

indevida ou não autorizada de acordo com a lei vigente. Para tal a APECA implementou 

medidas técnicas e organizativas que garantem a segurança da informação e que a 

protege contra quaisquer atos que violem o RGPD. 

Apesar das medidas implementadas e do seu acompanhamento permanente, alerta-se 

que a internet não é um lugar seguro de comunicação, porquanto a informação 

veiculada através dela poderá ser intercetada por terceiros.  

Assim, a APECA não poderá garantir em absoluto a segurança e a autenticidade da 

informação veiculada através da internet. 

Assim, ao utilizar este Site e nele inserir informação, expressamente aceita que o faz 

de acordo com a sua expressa vontade e assumindo o correspondente risco de 

eventual interceção por terceiros. 

 

6. ARMAZENAMENTO DE DADOS 

Os dados disponibilizados pelos Utilizadores serão arquivados de acordo com a lei em 

vigor, particularmente o RGPD. 



 

 

7. CONSENTIMENTO DO UTILIZADOR 

A utilização do Site pressupõe que os Utilizadores conhecem e aceitam os termos e 

condições da presente Política de Privacidade. 

 

8. TRATAMENTO DE DADOS PESSOAIS 

Como utilizador, expressamente autoriza que os seus dados pessoais, nomeadamente 

o nome, NIF, e-mail, telefone, morada, ou outros que venham a ser solicitados ou 

opcionalmente fornecidos, sejam recolhidos e tratados pela APECA nos termos acima 

previstos. 

 

9. DIREITOS DOS UTILIZADORES 

Os utilizadores poderão sempre exercer todos os direitos que lhe são conferidos pelo 

RGPD. Para tanto, deverão usar o seguinte e-mail: apeca@apeca.pt . 

 

 

10. CONTACTOS 

Declaro que aceito ser contactado pela APECA, nomeadamente para fins de informação, 

inquéritos de opinião e envio de documentos e autorizo que os meios de contacto 

indicados sejam utilizados para contactos futuros.  

Se não aceitar ser contactado nos termos referidos, deverá usar uma forma de 

contacto alternativa. 
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