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Política de Privacidade

	
Responsável pelo Tratamento de Dados Pessoais:

	
CPMA – Clube Português de Motos Antigas

Rua da Misericórdia, nº 14 - 5º, E18

1249-038 Lisboa

Contacto: info@cpma.pt

	
	
Âmbito da Política

	
A “Lei da Proteção de Dados Pessoais” (em diante “LPDP”) e o “Regulamento Geral de Proteção de Dados” (Regulamento (UE)

2016/679 do Parlamento Europeu e do Conselho de 27 de abril de 2016, em diante “RGPD”) asseguram a proteção das pessoas

singulares no que diz respeito ao tratamento de dados pessoais e à livre circulação desses dados.

	
Nos termos legais são considerados "dados pessoais" qualquer informação relativa a uma pessoa singular identificada ou

identificável, considerando-se identificável uma pessoa singular que possa ser identificada, direta ou indiretamente, em

especial  por referência a um identificador,  como por exemplo um nome, um número de identificação,  dados de localização,

identificadores por via eletrónica ou a um ou mais elementos específicos da identidade física, fisiológica, genética, mental,

económica, cultural ou social dessa pessoa singular. A proteção não abrange os dados de pessoas coletivas.

	
Informação e Consentimento

	
Mediante a aceitação da presente Política de Privacidade, o utilizador presta o seu consentimento informado, expresso, livre e

inequívoco, para que os dados pessoais fornecidos através do site www.cpma.pt sejam incluídos numa base de dados da

responsabilidade do CPMA com o registo dos seus associados.

O CPMA proporcionará ao utilizador, durante o registo online como associado, a informação necessária para que, com carácter

prévio, possa prestar expressamente o seu consentimento ao tratamento dos seus dados pessoais, para uma ou mais

finalidades especificadas pelo CPMA.

	
Utilização dos Dados Pessoais

	
Os dados pessoais recolhidos através desta página serão unicamente utilizados para as seguintes finalidades:

1. Registo de novos associados

2. Comunicação com os associados

3. Gestão de associados, incluindo emissão de cartão de Sócio e cobrança de quotas
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4. Ações  de  marketing  direto  do  CPMA  por  meios  eletrónicos,  como  informação  de  eventos,  campanhas  e  outras

vantagens que lhe possam ser atribuídas enquanto associado do CPMA (caso tenha consentido no tratamento dos

seus dados pessoais para esta finalidade)

O CPMA compromete-se a tratar os seus dados pessoais de acordo com os princípios e regras legais aplicáveis, e a

salvaguardar, a todo o tempo, os seus direitos, enquanto titular dos dados.

	
Retificação dos dados e cancelamento

	
De acordo com as disposições da LPDP e do RGPD, o utilizador pode exercer a todo o tempo os seus direitos de acesso,

retificação, apagamento, limitação, oposição e portabilidade, através de solicitação por e-mail para o endereço

info@cpma.pt. Para alteração dos seus Dados Pessoais, o Utilizador deverá referir quais os dados que pretende alterar.

De  acordo  com  o  disposto  na  Decreto-Lei  n.º  7/2004,  de  7  de  janeiro,  no  caso  de  o  utilizador  desejar  deixar  de  receber

comunicações  de  marketing  direto  do  CPMA,  poderá  solicitar  a  oposição  do  serviço  enviando  e-mail  para  o  endereço

info@cpma.pt.

mailto:info@cpma.pt
mailto:info@cpma.pt

