INFORMAÇÕES SOBRE O TRATAMENTO DE DADOS PESSOAIS
Na sequência da entrada em vigor, já no próximo dia 25 de Maio, do novo Regulamento Geral de Protecção de Dados
(RGPD), e por forma a garantir que todos os dados pessoais são tratados e protegidos de acordo com o novo Regulamento,
pedimos-lhe que leia, por favor, as seguintes informações relativas ao tratamento dos seus dados pessoais.
A Associação Portuguesa Amigos de Raoul Follereau (APARF), com sede na Rua Cidade Nova Lisboa, n.º 7, Lisboa,
com o número de identificação fiscal 501 802 282, pessoa colectiva número 501 802 282, foi fundada em 20 de Janeiro de
1987 (D.R. nº59 de 12/03/1987), por iniciativa dos Missionários Combonianos, e é uma Instituição Particular de Solidariedade
Social, sem fins lucrativos, reconhecida oficialmente de utilidade pública (D.R. n.º 13 de 16/01/1991), que tem por objecto
prestar assistência material, sanitária e moral às pessoas afectadas pela doença de Hansen, através de actividades baseadas nos princípios fundamentais da solidariedade e da fraternidade humanas; promover, de acordo com a inspiração
de Raoul Follereau, acções de luta contra a doença de Hansen e outras causas de marginalização social, colaborar com as
Organizações congéneres existentes noutros Países, quer no domínio da informação e da investigação científica, quer na
assistência aos hansenianos de todo o mundo; celebrar em Portugal o dia mundial dos leprosos, sensibilizando a opinião
pública para a situação dos doentes de lepra em Portugal e no mundo, e promovendo a recolha de fundos destinados
aos fins próprios da Associação.
No prosseguimento das actividades supra referidas, a APARF recolhe e trata os seus dados pessoais, na medida em
que tal seja estritamente necessário para o prosseguimento dos fins da Associação, o cumprimento de obrigações legais,
regulamentares e contratuais a que se encontra adstrita, tendo sempre em vista o prosseguimento dos fins associativos
e estatutários.
A APARF não trata dados pessoais que não sejam necessários para as finalidades legítimas que prossegue. Assim,
no prosseguimento dos seus fins, a APARF procede ou poderá proceder ao tratamento de várias categorias de dados
pessoais, podendo incluir: i) Dados de contacto; ii) Dados de actividade profissional; iii) Dados de natureza fiscal.
I.

Finalidades do tratamento

A APARF apenas trata os seus dados pessoais nas seguintes situações:
• Para cumprimento das obrigações estatutárias e/ ou contratuais. Tal sucederá, por exemplo, nos seguintes casos: i) Gestão de assinaturas; ii) Cobrança de quotizações; iii) processamento de donativos; iv) facturação dos produtos
adquiridos;
• Para o cumprimento de obrigações legais a que a APARF está sujeita, cujo cumprimento pode implicar a necessidade
de proceder ao tratamento dos seus dados pessoais, tais como: (i) Cumprimento de obrigações estatutárias, nomeadamente convocação de órgãos sociais; ii) Cumprimento de declaração para efeitos fiscais; iii) Cumprimento de obrigações
legais relativas ao reporte ou respostas a autoridades públicas;
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REGULAMENTO GERAL DE PROTECÇÃO DE DADOS
CONSENTIMENTO

Em conformidade com o Regulamento (UE) 2016/679 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 27 de Abril
(Regulamento Geral de Protecção de Dados), que entra em vigor em 25 de Maio de 2018, (Nome)_________________
________________________________________, portador do NIF_____________________, com residência em _______
____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________declaro que fui informado/a e autorizo
a Associação Portuguesa Amigos de Raoul Follereau, a utilizar os meus dados pessoais, processados e armazenados
informaticamente, para efeitos de prestação de serviços: assinatura e envio de publicações, campanhas de solidariedade,
convites, felicitações natalícias, processamento de donativos, declarações às Finanças e faturação dos artigos adquiridos,
cobrança de quotizações.
Data: _______/______/______
Assinatura: ___________________________________________________________

• Para satisfação de interesses legítimos da APARF, o que inclui: (i) Controlo e acompanhamento de desempenho
operacional; (ii) Comunicação institucional, nomeadamente de campanhas de solidariedade, convites e postais.
II. Transferência de dados pessoais
A APARF apenas comunicará os seus dados pessoais às seguintes categorias de destinatários: (iv) Autoridades
públicas, tais como a Autoridade Tributária. A APARF pode igualmente, no legítimo interesse da Associação, partilhar os
seus dados pessoais, actuando em nome da APARF, para fins estatísticos de interesse público, nomeadamente quando
requeridos por autoridades públicas.
III. Conservação dos dados pessoais
A APARF apenas conserva e trata os seus dados pessoais para os fins acima indicados durante o período de tempo
que se revele necessário ou obrigatório para o cumprimento desses fins, aplicando critérios de retenção da informação
apropriados a cada tratamento e em linha com as obrigações legais e regulamentares aplicáveis.
IV. Direitos dos titulares dos dados pessoais
No que respeita ao tratamento dos seus dados pessoais, goza dos seguintes direitos: (i) Direito de acesso: pode
obter confirmação sobre se os seus dados pessoais são tratados pela APARF, podendo aceder aos seus dados pessoais,
entre outras informações; (ii) Direito de rectificação: sempre que considerar que os seus dados pessoais (dados pessoais
objectivos fornecidos por si) estão incompletos ou incorrectos, pode requerer a sua rectificação ou que os mesmos sejam
completados; (iii) Direito ao apagamento: terá o direito de solicitar o apagamento dos seus dados pessoais quando os dados
pessoais deixem de ser necessários para a finalidade que motivou a sua recolha ou tratamento, entre outros; (iv) Direito
à limitação do tratamento: a limitação do tratamento permite ao titular solicitar ao responsável que restrinja o acesso
a dados pessoais ou que suspenda as actividades de tratamento; (v) Direito de portabilidade: poderá solicitar à APARF
a entrega, num formato estruturado, de uso corrente e de leitura automática, dos dados pessoais por si fornecidos. (vi)
Direito de oposição: tem o direito de se opor ao tratamento dos seus dados pessoais a qualquer momento, por motivos
relacionados com a sua situação particular; (vii) Direito a retirar o seu consentimento: nos casos em que o tratamento dos
dados seja feito com base no seu consentimento, poderá retirar o consentimento a qualquer momento e (viii) Direito de
apresentar reclamações junto da autoridade de controlo: caso pretenda apresentar alguma reclamação relativamente a
matérias relacionadas com o tratamento dos seus dados pessoais poderá fazê-lo junto da Comissão Nacional de Protecção
de Dados, autoridade de controlo competente em Portugal. Para mais informações, poderá aceder a www.cnpd.pt.
Sem prejuízo da informação específica que lhe possa vir a ser comunicada, o titular dos dados poderá sempre solicitar
mais informações e exercer os seus direitos junto da APARF, através dos seguintes contactos:
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Morada:

E-mail: aparf@aparf.pt

Rua Cidade Nova Lisboa, n.º 7

Telefone: 218 520 520/21

1800-107 Lisboa

Fax: 218 520 597

Envie para a APARF, Rua Cidade Nova Lisboa n.º 7, 1800-107 Lisboa
ou digitalize e envie pelo e-mail: aparf@aparf.pt

