POLÍTICA DE PRIVACIDADE

Considerando que:
- A Magellan está fortemente empenhada no cumprimento do Regulamento Geral sobre
a Proteção de Dados (RGPD), procurando assegurar um nível exigente de proteção de
dados pessoais, reforçando a relação de confiança estabelecida.
- A Política de Privacidade adotada pela Magellan demonstra a importância atribuída
aos dados pessoais recolhidos, assegurando a devida transparência relativamente ao
tratamento conferido, finalidades pretendidas, partilha de dados, período de
conservação ou critérios aplicados, bem como a identificação dos direitos dos titulares
de dados.
Os princípios e as regras referentes à Política de Privacidade da Magellan pretendem
assegurar um elevado nível de informação e de transparência ao tratamento conferido
aos dados pessoais.
A Magellan adota a Política de Privacidade seguidamente identificada, que poderá ser
objeto de revisão ou de atualização sempre na perspetiva de concretizar da melhor
forma os objetivos identificados.

Regras e Princípios referentes à
Política de Privacidade da Magellan.

1- Identificação da Entidade Responsável pelo Tratamento de dados:
Magellan - Associação para a Representação dos Interesses Portugueses no
Exterior
Avenida da Boavista, 1588 7.º, 4100-115 Porto - Portugal
NIF: 509268943
2- Identificação, Finalidades na recolha e tratamento dos dados pessoais:
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2.1. Finalidade comercial e divulgação de atividades da Magellan.
- Os dados pessoais recolhidos consistem na identificação (nome) e contacto
(endereço eletrónico e telemóvel), podendo incluir a respetiva morada.
- A finalidade da recolha e do tratamento visa informar e comunicar com o titular
dos dados acerca das atividades desenvolvidas pela Magellan e sobre os projetos
envolvidos, envio de Newsletter ou outro tipo de publicações online, convites e
inscrições sobre a realização ou a divulgação de eventos, ações de formação,
projetos e programas de financiamento nacionais ou europeus, constituindo o
fundamento jurídico no tratamento dos dados o consentimento do titular.
- Os dados pessoais recolhidos e tratados são apenas os necessários para o
cumprimento desta finalidade.
- Na eventualidade de ser necessário a recolha de outros dados pessoais
adicionais, a Magellan compromete-se a solicitar o consentimento e a prestar a
informação necessária para entendimento do motivo e das condições do
tratamento.
2.2. Finalidade pré-contratualização.
- Os dados pessoais necessários para o processo de recrutamento de
colaboradores e trabalhadores da Magellan terão como fundamento jurídico a
observação de diligências pré-contratuais necessárias para a análise das
respetivas candidaturas.
2.3. Finalidade celebração/execução de contratos
- Os dados pessoais necessários para a celebração e implementação de contratos
terão por fundamento jurídico a execução do contrato.

3- Prazo de conservação dos dados.
3.1.

3.2.

3.3.

Os dados pessoais serão conservados durante o prazo necessário para
assegurar as finalidades referidas ou durante o prazo necessário para o
cumprimento das obrigações legais, quando exigíveis.
Relativamente à finalidade comercial e divulgação das atividades da
Magellan, o prazo de conservação inicia-se a partir da obtenção do
consentimento e terminará no momento em que proceda ao
cancelamento da subscrição.
Os dados pessoais relativos ao processo de recrutamento serão
conservados durante o prazo de dois anos contados a partir da entrega
da candidatura ou do curriculum no caso do candidato não ser admitido;
2

para os restantes casos os dados pessoais serão conservados durante o
prazo inerente à execução dos contratos e cumprimento das demais
obrigações legais.

4- Destinatários, subcontratantes e terceiros.
4.1. Os dados pessoais não são divulgados ou disponibilizados a terceiros.
4.2. A Magellan pode recorrer a entidades subcontratadas e, no âmbito e para
exercício dessa prestação de serviços subcontratada, estes subcontratantes
poderão ter acesso aos dados pessoais, que assim procedem ao tratamento
desses dados em nome e em representação da Magellan. Competirá à Magellan
adotar as medidas contratuais e de procedimentos necessárias para que os
subcontratantes garantam o respeito e proteção os dados pessoais utilizados. O
subcontratante tratará exclusivamente os dados para as finalidades
estabelecidas, cumprindo rigorosamente as normas legais sobre proteção de
dados pessoais, segurança da informação e demais normas aplicáveis.

5- Direitos do titular de dados.
5.1. A Magellan está empenhada em garantir o respeito pelos direitos dos titulares de
dados pessoais, nomeadamente:
- o direito de acesso e de informação: o titular dos dados poderá obter a
confirmação dos dados pessoais que são objeto de tratamento, bem como a
cópia dos dados pessoais em fase de tratamento.
- o direito de retificação: o titular dos dados poderá solicitar a retificação dos
seus dados pessoais que se encontrem inexatos bem como completar os dados
pessoais que se encontrem incompletos.
- o direito de limitação do tratamento: o titular dos dados tem o direito de
solicitar a suspensão do tratamento ou de limitação do tratamento a certas
categorias de dados ou a determinadas finalidades de tratamento.
- o direito à portabilidade: o titular dos dados poderá receber os dados
fornecidos em formato digital de uso corrente e de leitura automática ou de
solicitar a transmissão direta dos seus dados para outra entidade que passe a ser
o novo responsável pelos seus dados pessoais.
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- o direito a ser esquecido: o titular dos dados poderá obter o apagamento dos
seus dados pessoais, desde que não se verifiquem fundamentos válidos para a
sua conservação.
- o direito de retirar o consentimento bem como o direito de oposição: o titular
dos dados pode opor-se, a qualquer momento, ao tratamento de dados nos
termos previstos pela legislação aplicável. No caso de retirar o consentimento,
os dados pessoais serão retirados dos ficheiros da Magellan e não serão objeto
de qualquer utilização posterior.
- o direito de apresentar reclamação, nos termos da legislação aplicável.
5.2. Sem prejuízo do cumprimento das obrigações legais ou contratualmente
determinadas, o titular de dados pode exercer os direitos mencionados,
nomeadamente aceder, retificar, retirar o seu consentimento ou opor-se ao
tratamento dos seus dados pessoais, enviando um e-mail para geral@magellanassociation.org ou uma carta para a morada seguinte:
Magellan - Associação para a Representação dos Interesses Portugueses no Exterior
Avenida da Boavista, 1588 7.º, 4100-115 Porto - Portugal

5.3. O exercício dos direitos é gratuito, salvo casos excecionais resultantes de
pedidos excessivos em que poderá ser cobrada uma taxa para suportar os inerentes
custos. A resposta deverá ser prestada prazo de 30 dias a contar da receção do
pedido, salvo circunstâncias excecionais.

6- Segurança e Confidencialidade.
6.1. A Magellan compromete-se a assegurar a segurança e confidencialidade dos
dados pessoais recolhidos dentro dos padrões exigidos pelas boas práticas.
6.2. A Magellan exige aos seus colaboradores e subcontratantes o cumprimento
estrito das rigorosas normas da segurança dos dados pessoais comunicados, não
podendo utilizar tais dados para quaisquer outras finalidades que não as
previamente definidas.

Informações finais:
- A Magellan poderá, a qualquer momento, atualizar esta Política de Privacidade.
- Solicitamos, assim, que reveja periodicamente este documento para se manter
atualizado.
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Poderá contactar a Magellan sobre todas as questões relacionadas com o tratamento
dos seus dados pessoais e com o exercício dos respetivos direitos através dos seguintes
contactos.
geral@magellan-association.org
ou
Magellan - Associação para a Representação dos Interesses Portugueses no Exterior
Avenida da Boavista, 1588 7.º, 4100-115 Porto - Portugal

Última Atualização: Outubro 2018.
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