POLÍTICA DE PRIVACIDADE DE PROTEÇÃO DE DADOS PESSOAIS
Exmo.(a) Sr.(a) Associado,
Queremos continuar perto de si.
O CLUBE BTT DE AZEITÃO, abreviadamente designada por C.B.T.T.A. é uma associação sem fins
lucrativos e com personalidade jurídica que se dedica ao desenvolvimento de actividades
humanitárias, culturais e recreativas e em particular à pratica recreativa do ciclismo ma sua vertente
de todo o terreno (BTT).
No CLUBE BTT DE AZEITÃO respeitamos a sua privacidade e agradecemos a confiança que deposita
em nós.
A nova legislação sobre proteção de dados pessoais impõe que nos dê o seu consentimento
expresso, informado e prévio para que possamos continuar a estar próximos de si e a prestar-lhe um
serviço de excelência.
O CLUBE BTT DE AZEITÃO, precisa dos seus dados para poder mantê-lo informado do calendário de
eventos, passeios e actividades desenvolvidas pelo C.B.T.T.A. contabilização e facturação das
anuidades.
O CLUBE BTT DE AZEITÃO compromete-se, como sempre, a proteger a sua privacidade e os dados
solicitados através da sua pagina WEB ou da ficha de inscrição de sócio cujo preenchimento,
atualização e confirmação lhe pedimos, os quais serão tratados em conformidade com o
Regulamento Geral de Proteção de Dados.
Quando pedimos o seu nome, morada, telefone, habilitações literárias, endereço de correio
eletrónico entre outos, temos como objectivo manter um relacionamento mais próximo com os
nossos associados. Com o seu registo podemos responder às suas necessidades ou pedidos com mais
eficácia.
O CLUBE BTT DE AZEITÃO poderá utilizar o seu endereço de correio electrónico para comunicar
consigo e divulgar as suas actividades. Só serão realizados registos fotográficos com autorização
prévia e expressa dos titulares dos dados ou seus representantes legais.
O CLUBE BTT DE AZEITÃO com o NIPC 513.089.276, com domicílio na Rua de Lisboa, 13 – Vila
Nogueira de Azeitão, 2925-558 AZEITÃO freguesia de Azeitão, Setúbal, é a entidade responsável pelo
tratamento dos dados pessoais que facultou através do nosso WEB site ou da ficha de sócio.
No âmbito da informação referente ao tratamento dos dados obtidos através dos nossos
formulários, O CLUBE BTT DE AZEITÃO poderá ser contactado para qualquer questão relacionada

com a proteção de dados pessoais, devendo dirigir o seu pedido por escrito com o assunto “Proteção
de dados pessoais” por correio electrónico para o endereço bttazeitao@sapo.pt ou por correio
postal para o domicílio indicado.
Os seus dados pessoais serão conservados pelo período de tempo necessário à finalidade que
justificou a sua recolha e tratamento. Após esse prazo, O CLUBE BTT DE AZEITÃO poderá ainda
mantê-los para cumprimento de obrigações legais, fiscais e para fins estatísticos, devendo para esse
efeito anonimizá-los.
A recolha de dados dos menores é efetuada de forma licita sempre que os mesmos tenham idade
superior a 16 anos. Nos restantes casos, o responsável pelo tratamento não efetuará qualquer
tratamento a menos que tal consentimento seja expressamente autorizado pelo representante legal
do menor devidamente comprovado.

DIREITOS: Informamos ainda que na qualidade de titular dos dados pessoais tem o direito de
solicitar, através dos contactos supra referidos e nos termos previstos na Lei aplicável, o acesso aos
dados pessoais que lhe digam respeito, a retificação dos dados pessoais que forem imprecisos ou
incompletos, o apagamento dos dados pessoais, a limitação total ou parcial do tratamento dos dados
pessoais, o direito de se opor ao tratamento e o direto à portabilidade dos dados pessoais num
formato estruturado, de uso corrente e de leitura automática, se o tratamento, neste último caso,
depender do seu consentimento ou acordo e esse tratamento for efectuado por meios
automatizados.
Os seus pedidos serão tratados com especial cuidado, para que possamos assegurar a eficácia dos
seus direitos. Poderá ser-lhe pedido que faça prova da sua identidade, de modo a assegurarmos que
a partilha dos dados pessoais é apenas realizada com o respetivo titular.
O CLUBE BTT DE AZEITÃO garante que os dados recolhidos e tratados não serão utilizados em
nenhuma lista com fins promocionais via correio electrónico ou telefónico, nem serão divulgados a
qualquer organização ou empresa.
Sempre que considerar que O CLUBE BTT DE AZEITÃO violou os direitos de que dispõe nos termos da
Lei aplicável sobre proteção de dados, poderá apresentar reclamação perante a autoridade de
controlo competente (Comissão Nacional de Proteção de dados). Poderá ainda encontrar informação
complementar no site www.cnpd.pt.
O CLUBE BTT DE AZEITÃO reserva-se o direito de modificar a Politica de Privacidade por motivos de
segurança, novas exigências legais ou com o objectivo de adaptar a sua Politica de Privacidade em
matéria de proteção de dados.

