Política de Privacidade
A Associação Impac’tu preocupa-se com a sua privacidade, que pretende proteger e respeitar
de acordo com a legislação nacional e comunitária em vigor.
Para o efeito apresentamos a nossa Política de Privacidade. Neste documento damos a
conhecer a Associação Impac’tu, para que finalidades usaremos os seus dados pessoais,
como os trataremos, durante quanto tempo os conservaremos e, ainda, como poderá entrar em
contacto connosco de forma a exercer os seus direitos.
Os dados pessoais não serão processados para quaisquer outros fins que não os aqui
especificados.
A Associação Impac’tu reserva-se o direito de atualizar ou modificar a sua Política de
Privacidade a qualquer momento, nomeadamente, de forma a adaptá-la a alterações
legislativas.
O seus dados serão tratados pela Associação Impac’tu, pessoa coletiva número 514 850 116,
com sede na Rua Domingos Alvão 28 R/C A, Porto, de ora em diante designada por “Impac’tu”.
Para as questões relacionadas com o tratamento dos seus dados deverá contactar-nos através
dos seguintes meios:
Telefone: 913 36 36 73
Sede administrativa: Pr. Carlos Alberto, 52, 4050-153 Porto
E-mail: geral@impactu.org

Na Impac’tu utilizamos os seus dados para as seguintes funcionalidades:
1. Comunicação e Marketing
A Impac’tu poderá tratar os seus dados para lhe transmitir informações sobre o nosso trabalho
(o que fazemos, quem acompanhamos), como aplicamos os apoios que recebemos (prestar
contas) e quais as nossas campanhas e eventos de angariação de fundos.
Caso consinta, receberá comunicações via correio eletrónico e/ou mensagem de texto escrita.
O consentimento para o tratamento de dados para efeitos de comunicação e marketing pode
ser revogado a qualquer momento. A Impac’tu conserva os dados para esta finalidade durante
2 anos de inatividade.
2. Campanha Sócio Impac’tu
Sempre que preenche o formulário online para adesão a Sócio da Impac’tu recolhemos esses
dados para verificar pagamentos, emitir e enviar os respetivos recibos-donativo e transmitir
informação periódica sobre o trabalho da associação. A Impac’tu conserva os dados para esta
finalidade durante 2 anos de inatividade.
3. Donativos online e voluntariado
Sempre que preenche o formulário online para efetuar um donativo à Impac’tu ou para
manifestar a intenção de ser nosso voluntário, recolhemos esses dados para verificar
pagamentos e emitir e enviar os respetivos recibos-donativo e para entrarmos em contacto

com o utilizador, respetivamente. A Impac’tu conserva os dados para esta finalidade durante 2
anos de inatividade.
4. Gestão de Passatempos
O tratamento de dados efetuado para passatempos tem como finalidade permitir a correta
gestão da participação de cada pessoa, ou seja, a execução do regulamento aplicável a cada
passatempo.
A Impac’tu conserva os dados para esta finalidade durante o tempo necessário para a gestão
do passatempo.

A sua informação apenas poderá ser partilhada com terceiros nas seguintes situações:
No caso de subcontratações de serviços realizadas pela Impac’tu, nomeadamente para o
tratamento contabilístico dos documentos relativos a donativos, o alojamento web, correio
eletrónico e acesso remoto por empresa de TI. A estas empresas são apenas fornecidos os
dados estritamente necessários para a prestação do serviço em causa. Estas entidades estão
proibidas de partilhar a referida informação.
Onde são guardados os dados do Utilizador?
A Impac’tu guarda os dados dos seus Utilizadores nos seus servidores localizados na União
Europeia. Estes servidores são protegidos e mantidos de acordo com os mais elevados
standards de segurança e por forma a respeitar as leis de privacidade aplicáveis. Caso deseje
ser removido da nossa base de dados, poderá exercer esse direito, contactando-nos através
dos diversos meios disponíveis no site.

Quais são os seus direitos?
- Acesso à informação que temos sobre si
O titular dos dados pessoais tem o direito a receber da Impac’tu a confirmação de que os
dados que lhe digam respeito estão ou não a ser tratados e, caso o sejam, aceder aos seus
dados pessoais e às informações previstas por lei.
- Retificação da informação caso esteja incorreta ou incompleta
O titular dos dados pessoais tem direito a retificar os seu dados que se encontrem incorretos
ou incompletos.
- Apagar ou limitar o tratamento dos seus dados pessoais
O titular dos dados tem o direito a pedir à Impac’tu para apagar os seus dados. A Impac’tu tem
a obrigação de apagar os dados pessoais nas seguintes situações:
Os dados pessoais deixaram de ser necessários para o fim que foram recolhidos;
O titular revogou o seu consentimento para o tratamento dos seus dados e não existe outro
motivo para o referido tratamento;
O titular opõe-se ao tratamento e não existem outros interesses legítimos que justifiquem a
continuação do mesmo tratamento de dados.
O titular dos dados tem o direito a exigir da Impac’tu a limitação do tratamento dos seus
dados, caso se aplique uma das seguintes situações:

Quando o titular contestar a exatidão dos seus dados, num período que permita à Impac’tu
verificar a inexatidão.
Quando o tratamento dos dados for legítimo e o titular dos mesmos se opuser à sua
eliminação e, em contrapartida, solicitar a sua limitação;
A Impac’tu já não necessitar dos dados para tratamento mas esses dados são solicitados pelo
titular para efeitos de declaração, exercício ou defesa de um direito num processo judicial.
- Direito à portabilidade de dados
Se o tratamento depender do consentimento do titular e esse consentimento tiver sido feito
através de meios automatizados, o titular tem direito a receber os dados pessoais que lhe
digam respeito, num formato acessível e facilmente legível.
- Direito de oposição
O titular dos dados tem direito a opor-se, em qualquer momento, ao tratamento dos dados que
lhe dizem respeito.
Caso pretenda revogar o seu consentimento, contacte-nos por favor através dos endereços
acima elencados.

