POLÍTICA DE PRIVACIDADE
TRATAMENTO E PROTEÇÃO DE DADOS
Por favor, leia o presente documento, com atenção, para entender as práticas da AIDGLOBAL
relacionadas com os seus dados pessoais e como vamos tratá-los. Ao usar o nosso website ou
ao disponibilizar-nos as suas informações pessoais, está a dar o seu consentimento para que
elas possam ser usadas e conservadas de acordo com as condições abaixo mencionadas e no
respeito das diretrizes legais constantes no GDPR – Regulamento Geral de Proteção de Dados
da EU. Sendo que o presente documento pode vir a ser atualizado, será conveniente que o
consulte regularmente.
1) Como e para que fins recolhemos, armazenamos e tratamos os seus dados pessoais?
A AIDGLOBAL recolhe, armazena e trata as suas informações pessoais exclusivamente para os
fins específicos para os quais os solicita e que são, devidamente, referenciados, nessa altura.
Algumas páginas utilizadas pela AIDGLOBAL para recolha de dados podem conter ligações (links)
para outros websites, sendo que a nossa Organização não pode ser responsabilizada pelas
políticas de privacidade e pelas práticas de tratamento de dados desses websites.
2) Que tipo de dados pessoais recolhemos?
Na maioria das situações, a AIDGLOBAL recolhe as informações pessoais a partir de (i) visitantes
individuais ou grupo, organizações, instituições ou empresas que os facultam ao interagirem
com o nosso website ou, mesmo, os cedem voluntariamente noutros pontos de contato,
designadamente e-mails, formulários em papel, eventos, etc.; e (ii) dados de monitoramento
que são coletados automaticamente de todos os visitantes do website. A informação recolhida
pode incluir: nome, morada, contatos telefónicos e de correio eletrónico, categoria profissional,
entidade patronal/filiação organizacional, número de identificação fiscal, número de cartão de
cidadão/ bilhete de identidade/passaporte, número de segurança social, dados bancários,
habilitações académicas e currículo, além de fotografias em eventos, entre outros.
Adicionalmente, se nos contatar, poderemos armazenar um registo da sua correspondência,
incluindo qualquer informação nela contida.
3) Quem é responsável por tratar os seus dados?
A AIDGLOBAL é responsável pelas referências pessoais recolhidas, as quais são tratadas manual
e informaticamente. Para garantir a segurança dos seus dados e a máxima confidencialidade,
garantimos que toda a informação facultada por pessoas singulares é tratada com todo o sigilo
e que não é partilhada com terceiros para fins comerciais. A AIDGLOBAL recorre, no entanto, a
terceiros (subcontratantes) para gestão informatizada de backoffice do website da Organização,
no qual são armazenados alguns dos elementos recolhidos. No entanto, os dados de pessoas
envolvidas em atividades realizadas pela AIDGLOBAL poderão ser partilhados com financiadores
da Organização para efeitos legais e de controlo de ações realizadas.
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4) Como pode contatar a AIDGLOBAL para aceder, retificar ou apagar os seus dados?
Os titulares de dados pessoais tratados pela AIDGLOBAL podem, a qualquer momento, aceder,
retificar ou atualizar essas suas informações bem como decidir que tipo de dados pretendem
ver guardados ou eliminados. Para isso, o titular poderá contatar diretamente a AIDGLOBAL
através do e-mail gab.comunicacao@aidglobal.org ou por correio postal para AIDGLOBAL - Rua
de Moscavide, Lote 4.71, código postal 1998-011, Lisboa - Portugal. Aquando da realização de
um contato com a nossa Organização para este fim, o titular dos dados poderá solicitar a retirada
do consentimento, o que não compromete a legalidade do tratamento realizado, até essa data,
com base na autorização inicial.
5) Por quanto tempo armazenamos os seus dados?
Na sua maioria, os dados pessoais que são tratados pela AIDGLOBAL são mantidos até se esgotar
o fim a que se destinam. Por razões relacionadas com disposições legais, nomeadamente
relativas a regras de entidades financiadoras da Organização, a AIDGLOBAL poderá ser obrigada
a manter dados pessoais por períodos superiores aos correspondentes à finalidade a que se
destinam.
6) Como é que a AIDGLOBAL trata as informações coletada por parceiros?
A sua informação pode chegar-nos através de terceiros, designadamente websites de doações/
campanhas que, por sua vez, têm as suas próprias políticas de proteção de dados e privacidade.
Recomendamos, pois, que (re)leia essas políticas, quando disponibilizar a sua informação
pessoal através deles, para entender completamente como processam e compartilham os seus
dados.
7) O que são cookies e como os utilizamos?
Um cookie é um pequeno arquivo (ou pacote de dados) enviado por um servidor para o
navegador de internet do utilizador, sempre que se lhe aceda, após o que esse mesmo browser
o reenvia, de imediato, sem alterações. O website da AIDGLOBAL poderá usar cookies para
autenticar, monitorar e manter informações específicas sobre usuários e/ou suas preferências.
Como utilizador, pode configurar o seu navegador para aceitar ou rejeitar cookies ou pedir que
o notifique quando aceder a um website que utilize esta tecnologia. No entanto, se configurar o
seu navegador para rejeitar os cookies, pode não ter acesso a algumas funcionalidades do
website da AIDGLOBAL.
Ao clicar num link do nosso site para qualquer website terceiro, como por exemplo se
compartilhar um conteúdo nosso em redes sociais, pode receber cookies desses websites
terceiros. Eles vão fazê-lo de acordo com suas próprias políticas de privacidade. É recomendado
que conheça essas políticas para entender completamente como eles fazem uso dos cookies.
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