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POLÍTICA DE PROTEÇÃO DE DADOS – WEBSITE C.E.C.D. MIRA SINTRA 

O C.E.C.D. Mira Sintra está empenhado na proteção e confidencialidade dos seus dados 

pessoais, através de uma política de implementação de procedimentos necessária ao 

cumprimento do Regulamento Geral de Proteção de Dados, de forma a garantir que o 

tratamento dos seus dados pessoais é lícito, leal, transparente e limitado às finalidades 

autorizadas.  

 

Adotámos, para o efeito, as medidas que consideramos adequadas para assegurar a exatidão, 

integridade e confidencialidade dos dados pessoais transmitidos, bem como todos os demais 

direitos que lhe assistem. 

 

O tipo de dados pessoais que recolhemos e tratamos, resulta da informação que nos fornece 

através do preenchimento dos formulários existentes no nosso website. Ao subscrever a nossa 

newsletter recolhemos o seu email, para envio da mesma. 

 

Os seus dados pessoais de tráfego e localização geográfica são igualmente tratados para fins 

estatísticos no âmbito do sistema de gestão da qualidade do C.E.C.D. Mira Sintra. 

 

Tratamos os seus dados e retemos os mesmos até ao exercício do direito de oposição ou do 

direito a ser esquecido (direito ao apagamento) por parte do Titular dos Dados. Ao exercer 

esse direito, o C.E.C.D. Mira Sintra procederá à eliminação ou anonimização dos dados sempre 

que os mesmos não devam ser conservados para finalidade distinta, que possa subsistir, como 

pode ser o caso de cumprimento de obrigações legais a que o C.E.C.D. Mira Sintra esteja 

sujeito ou o exercício ou defesa de um direito. 

 

O Titular dos dados pode exercer os seus direitos contactando diretamente o C.E.C.D. Mira 

Sintra através do email rgpd@cecdmirasintra.org. 

 

Nos termos da lei, o Titular pode exercer os seguintes direitos: 

 Direito de acesso; 

 Direito de retificação; 

 Direito à limitação do tratamento; 

 Direito de portabilidade; 

 Direito de oposição; 
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 Direito ao esquecimento (ou direito ao apagamento) 

 

Caso retire o seu consentimento, tal não compromete a licitude do tratamento efetuado até 

essa data. Tem o direito de receber uma notificação, nos termos previstos no Regulamento, 

caso ocorra uma violação dos seus dados pessoais, podendo apresentar reclamações perante 

a(s) autoridade(s):  

CNPD - Comissão Nacional de Proteção de Dados  

Endereço: Rua de São Bento, 148 – 3º, 1200-821 Lisboa  

Telefone: +351213928400 – Fax: +351213976832 

Endereço eletrónico: geral@cnpd.pt 

 

Entidade responsável pelo tratamento: 

C.E.C.D Mira Sintra 

  


