
 

Política de Privacidade e Proteção de dados 

 

Âmbito da nossa Política de Privacidade e Proteção de dados 

A Associação Edificar a Esperança é responsável pelo website www.edificaraesperanca.pt, bem como formulários 

oficiais em que se verifica a recolha de dados (ficha de inscrição de sócio e autorização para utilização de imagens).  

A presente política de privacidade abrange o website e os referidos formulários.  

A Associação Edificar a Esperança respeita a privacidade do Associado e/ou Doador e processa os seus dados pessoais 

de acordo com as leis em vigor. Os dados não serão processados para quaisquer outros fins que não os aqui 

especificados.  

A Associação Edificar a Esperança reserva-se no direito de atualizar ou modificar a sua Política de Privacidade a 

qualquer momento, nomeadamente, de forma a adaptá-la a alterações legislativas. 

 

Tipo de dados recolhidos pela Associação Edificar a Esperança 

A Associação Edificar a Esperança recolhe dados sobre os Associados e/ou Doadores, não associados e respetivos 

colaboradores, nomeadamente nome, email, cargo, telefone, nº de contribuinte e todos os campos solicitados. 

 

Finalidade da recolha de dados pessoais do Associado e/ou Doador feita pela Associação Edificar a Esperança 

Os dados recolhidos na ficha de inscrição de sócio destinam-se ao processamento de quotas e donativos, comunicação 

com os Associados e/ou Doadores e não associados, processamento de pedidos de informação, análise estatística, 

bem como a respetiva utilização para efeitos divulgação de informações/notícias e marketing direto da Associação 

Edificar a Esperança e seus Associados. 

 

Utilização dos dados pessoais para Marketing Direto 

O Associado e/ou Doador autoriza expressamente a Associação Edificar a Esperança a utilizar os seus dados pessoais 

para lhe enviar qualquer informação relacionada com iniciativas, eventos e publicações organizadas e editadas pela 

Associação Edificar a Esperança ou de outros Associados que possam ser do seu interesse utilizando os seus dados 

pessoais para efeitos de marketing direto através de qualquer canal de comunicação, nomeadamente mediante a 

utilização de correio postal, correio eletrónico ou telefone. 

 

Acesso aos dados pessoais do Associado e/ou Doador 

A Associação Edificar a Esperança não vende nem negocia os seus dados com terceiros.  

A Associação Edificar a Esperança não divulga a terceiros quaisquer dados pessoais dos seus Associados e/ou 

Doadores, sem o seu consentimento, exceto quando tal for exigido por lei. 

As suas opções e direitos 

Poderá alterar as suas opões de marketing direto contactando a Associação através de correio eletrónico 

(info@edificaraesperanca.pt) ou correio postal (Rua Luís de Camões, 121 - 2º Esq, 1495-084 Algés) 

Para exercer os seus direitos de acesso e de retificação, bem como para conhecer outros direitos que tenha ao abrigo 

da legislação em matéria de proteção de dados e como exercê-los contacte a Associação através de correio eletrónico 

(info@edificaraesperanca.pt). 

 

Consentimento de utilização de informações 

Ao preencher e aceitar os termos e condições aquando preenchimento da ficha de inscrição de sócio ou atualização 

de política de privacidade e proteção de dados, está a dar o seu consentimento para a recolha e utilização das 

informações. A Associação Edificar a Esperança pode modificar, adicionar ou eliminar qualquer uma das políticas de 

privacidade do seu website através da atualização do conteúdo desta página. 
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