Política de Privacidade
1. Quem somos?
A APSI é uma associação sem fins lucrativos que trabalha para a promoção de
comportamentos, práticas, ambientes e produtos seguros que garantam às crianças e jovens
um crescimento saudável. O seu objetivo principal é reduzir o número e a gravidade dos
acidentes e das suas consequências nestas faixas etárias.
A APSI compromete-se a proteger e a respeitar a sua privacidade e recolhe apenas a
quantidade de dados pessoais necessários. A associação trata a sua informação pessoal com
responsabilidade e de acordo com a legislação em vigor.
Nesta política de privacidade é explicado como é que os dados pessoais que recolhemos, ou
que nos fornece, são tratados pela APSI. A informação pessoal que nos facultar não será
processada para quaisquer outros fins que não os aqui especificados.

2. Porque precisamos dos seus dados e como os recolhemos?
A APSI recolhe os seus dados por várias razões e de diversas formas com o intuito de lhe enviar
informação, responder a solicitações e partilhar novidades sobre as nossas ações e
campanhas. A forma como recolhemos e tratamos os seus dados depende da forma como
interage connosco:
. pedido de informação/aconselhamento através de email ou telefone
os dados são registados meramente para efeitos estatísticos e nunca são utilizados para outros
fins a não ser que dê expressamente o seu consentimento;
. subscrição da newsletter
mediante consentimento prévio receberá periodicamente informação sobre as iniciativas e
campanhas da APSI via email e, em alguns casos, sms;
. inscrição em ações de formação e sensibilização promovidas pela APSI
os dados disponibilizados são utilizados para a gestão do processo formativo, desde os
contatos para informações e esclarecimentos relativos à formação/ação, faturação e
pagamentos, emissão do certificado de formação profissional, quando aplicável, tendo em
conta as obrigações legais, contabilísticas e fiscais em vigor;
. inscrição como voluntário/a
os dados solicitados são usados para contato, divulgação de oportunidades de voluntariado na
APSI e para efeitos de seguro e comprovativo de idoneidade;

. inscrição como sócio/a
os dados são utilizados para contato, faturação e pagamentos, envio de informação relevante
para os associados e envio da newsletter;
. passatempos feitos pela APSI nas suas redes sociais e/ou eventos onde está presente
os dados disponibilizados são usados para contato posterior, no caso dos passatempos em que
é vencedor/a, e mediante consentimento prévio para envio periódico de informação sobre as
iniciativas e campanhas da APSI via email e, em alguns casos, sms;
. google analytics
a informação é utilizada para realizar análises estatísticas, sem identificação do utilizador,
destinadas a verificar o interesse dos utilizadores e a qualidade dos conteúdos existentes no
site e Guia Digital Segurança - Produtos para crianças, de forma a ajustá-los às suas
necessidades;
. captação de imagens de crianças
a captação de imagens de crianças que participem em ações da APSI apenas será feita
mediante o consentimento prévio dos respetivos encarregados de educação; de qualquer
maneira, estas nunca serão cedidas a terceiros e serão exclusivamente utilizadas pela APSI
para demonstração e promoção das suas ações e trabalho e/ou para campanhas de
sensibilização; sempre que exista a possibilidade de serem parceiros da APSI a fazer essa
recolha de imagens, a associação garantirá que os mesmos assumem o compromisso escrito
de cumprimento dos requisitos anteriores.

3. Com quem partilhamos os seus dados pessoais?
De modo geral, a APSI não partilha os seus dados pessoais com terceiros.
As únicas exceções dizem respeito aos dados necessários para emissão do certificado de
formação profissional (plataforma SIGO), seguro (quando aplicável), sistema de faturação para
emissão de recibos e recurso a plataformas específicas para envio de correio eletrónico. Em
todos estes casos, a APSI disponibiliza, unicamente, os dados pessoais necessários para
prestação do serviço solicitado.

4. Como armazenamos os seus dados pessoais?
Os seus dados serão recolhidos e tratados pela APSI, pessoa coletiva de direito privado, sem
fins lucrativos, número fiscal 502886412, com sede na Vila Berta, 7, R/C Esq. 1170-400 Lisboa.
Os dados pessoais recolhidos são tratados informaticamente e armazenados em base de dados
específicas, criadas para o efeito e, em situação alguma, serão utilizados para outra finalidade
que não seja aquela para a qual foi dado o consentimento por parte do titular dos dados.
O período de tempo durante o qual os dados são armazenados e conservados varia de acordo
com a finalidade para a qual a informação é tratada. Assim, e sempre que não haja uma
exigência legal específica, os dados serão armazenados e conservados apenas pelo período
mínimo necessário para as finalidades que motivaram a sua recolha ou o seu posterior
tratamento.

5. Como pode entrar em contato com a APSI e quais os seus direitos?
A qualquer momento, pode solicitar à APSI o acesso ou a retificação dos seus dados pessoais e
apagar, limitar ou opor-se ao tratamento dos mesmos.
Deve ter presente que em certos casos (por exemplo, devido a requisitos legais) o seu pedido
poderá não ser satisfeito de imediato.
Para além disso, poderá a qualquer altura apresentar uma reclamação à Comissão Nacional de
Proteção de Dados.
Para as questões relacionadas com o tratamento dos seus dados pessoais poderá contactar a
APSI através dos seguintes meios:
Telefone: 218844100
Morada: Vila Berta, 7, r/c Esq. 1170-400 Lisboa
Email: privacidade@apsi.org.pt

Política de Cookies
A APSI utiliza as cookies estritamente necessárias para melhorar a sua experiência de
navegação, a segurança e o desempenho do website, sem recolha de dados pessoais.
Estas cookies permitem que aceda às principais funcionalidades do website e, por isso, estão
sempre ativas.
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