Política de Privacidade e de Protecção de Dados Pessoais

Esta Política de Privacidade respeita ao tratamento dos dados pessoais dos utilizadores das
plataformas digitais do FAE – Fórum de Administradores e Gestores de Empresas, enquanto
entidade responsável pelo tratamento.
O acesso e a utilização do website do FAE não implicam a disponibilização de dados pessoais.
No entanto, há funcionalidades de acesso a serviços do FAE que implicam a disponibilização de
dados pessoais que serão tratados pelo FAE com as garantias de segurança e confidencialidade
exigidas pelo enquadramento legal relativo à protecção de dados pessoais.
O disponibilizar dos seus dados pessoais implica o conhecimento e aceitação das condições
constantes desta Política de Privacidade, complementada pelos Termos e Condições.
O website do FAE contém links para outros websites sob a responsabilidade de entidades
terceiras. A Política de Privacidade e de Protecção de Dados Pessoais do FAE aplica-se
exclusivamente ao seu website e serviços sob sua responsabilidade. Quando aceder a websites
de outras entidades, ainda que a partir do website do FAE, deverá ler as respectivas políticas de
privacidade.

Privacidade
Os dados pessoais solicitados destinam-se à prestação do serviço por si solicitado, não sendo
recolhidos dados pessoais que não sejam necessários ou sem o seu consentimento.

Responsável pelo Tratamento
O FAE enquanto responsável pelo tratamento de dados:
•

•
•
•

Assegura que o tratamento dos seus dados pessoais é efectuado no âmbito das
finalidades para as quais os mesmos foram recolhidos ou para finalidades compatíveis
com aquelas;
Recolhe, utiliza e conserva apenas os dados pessoais necessários para a finalidade em
causa;
Não procede a qualquer transmissão de dados pessoais para fins comerciais ou de
publicidade;
Trata os dados pessoais para fins legalmente previstos ou para a prossecução de serviços
a seu pedido.

Subcontratante
O FAE, enquanto subcontratante, compromete-se ao cumprimento dos acordos de privacidade
e tratamento de dados pessoais contratualizados com as entidades responsáveis pelo
tratamento de dados.

Dados Pessoais recolhidos
Os dados pessoais recolhidos e tratados são de natureza diversa e podem consistir em dados de
identificação, de contacto e outros que se integrem no contexto da relação com o titular .
No âmbito da sua missão e na prossecução do seu interesse legítimo na divulgação das
actividades junto do tecido empresarial através de meios de difusão ao seu dispor, o FAE recolhe
e arquiva imagens vídeo, som e fotografia nos eventos que promove.
Segurança de Dados Pessoais
O FAE utiliza um conjunto de tecnologias e procedimentos de segurança adequados à protecção
dos seus dados pessoais, protegendo o acesso ou divulgação não autorizados.
Direitos do Titular dos Dados
De acordo com a legislação aplicável, o titular pode a qualquer momento exercer os direitos de
Acesso, Retificação, Apagamento, Limitação do tratamento, Portabilidade e Oposição ao
tratamento dos mesmos.
O titular poderá ainda solicitar a confirmação dos seus dados pessoais que são objecto de
tratamento, sendo-lhe enviada uma cópia dos dados em fase de tratamento.
Caso a utilização dos dados pessoais do titular seja baseada no consentimento, tem o direito de
o retirar, sem comprometer a validade do tratamento de dados efectuado até esse momento.
Para o exercício dos direitos acima referidos, pode o titular submeter pedido escrito para:
dg.forum@gestores.pt.
Conservação de Dados Pessoais
O FAE conserva os dados pessoais pelo período necessário ao tratamento, de acordo com a
finalidade respectiva.
Os períodos de conservação podem alterar-se quando o interesse público associado, motivos
históricos, científicos ou estatísticos o justifiquem, comprometendo-se o FAE a adoptar as
medidas de conservação e segurança adequadas.
Utilização de Cookies
Um cookie é um pequeno ficheiro de texto que é transferido para o seu computador quando
visita o nosso website. Este ficheiro regista as áreas dos nossos websites que o seu computador
visita e durante quanto tempo.

Neste website, utilizamos tanto cookies nossos como de terceiros. Os nossos cookies são
configurados pelo nosso servidor e ajudam-nos a identificar a localização do utilizador nas
páginas. Também nos indicam as definições que utilizou nas suas visitas anteriores. Por outro
lado, os cookies de terceiros são configurados por um outro servidor que não o do FAE.
Os cookies não armazenam qualquer informação pessoal e são utilizados para compilar
estatísticas anónimas e agregadas em relação à utilização dos sites por parte dos visitantes. Os
cookies ajudam-nos a medir o desempenho dos nossos websites e a personalizar a forma como
desfruta do nosso conteúdo.
Se assim o desejar, pode bloquear todos os tipos de cookies, incluindo cookies de terceiros, a
qualquer altura através da interface do seu browser. Tenha em atenção que algumas das
funcionalidades do nosso website podem não funcionar se os cookies estiverem desactivados.

Disposições Finais
Esta Política de Privacidade e de Protecção de Dados Pessoais encontra-se sujeita à lei
portuguesa.
O FAE reserva-se o direito de alterar a presente Política de Privacidade e de Protecção de Dados
Pessoais, pelo que aconselhamos a sua consulta com regularidade.

