CLUBE RECREIO E INSTRUÇÃO
POLÍTICA DE PRIVACIDADE E PROTEÇÃO DE DADOS PESSOAIS

O CLUBE RECREIO E INSTRUÇÃO está empenhado em proteger a privacidade
dos seus Associados, Atletas e Colaboradores pelo que elaborou a presente
Política de Privacidade com a finalidade de demonstrar e garantir o seu
compromisso e respeito para com as regras de privacidade e de proteção de
dados pessoais.
A fim de dar a conhecer aos Associados, Atletas e seus Tutores Legais (menores)
e Colaboradores, as regras gerais de privacidade e tratamento dos seus dados
pessoais, que recolhe e trata no estrito respeito e cumprimento da legislação em
vigor, decorrente do Regulamento Geral da Proteção de Dados EU 2016/679 do
Parlamento Europeu e do Conselho Europeu de 27/04/2016, o CLUBE RECREIO
E INSTRUÇÃO estabelece o seguinte compromisso de privacidade:
1. O CLUBE RECREIO E INSTRUÇÃO (doravante CRI), respeita e faz por cumprir
as melhores práticas no domínio da recolha e tratamento de dados pessoais,
garantindo a sua segurança e proteção, tendo para o efeito aprovado um exigente
procedimento interno, capaz de acautelar a confidencialidade dos dados que nos
são disponibilizados por todos aqueles que, de alguma forma, se relacionam com
o CRI.
2. Tendo presente a grande preocupação e empenho que o CRI revela na defesa
das questões de privacidade, foram adotadas diversas medidas de segurança, de
carácter técnico e organizativo, de forma a proteger os dados pessoais que são
disponibilizados contra a sua difusão, perda, uso indevido, alteração, tratamento
ou acesso não autorizado bem como, contra qualquer outra forma de tratamento
ilícito.
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3. O CRI, no âmbito da sua atividade, procede à recolha e ao tratamento apenas
dos dados pessoais necessários aos fins da associação.
4. Incluem-se nos dados a recolher e a tratar o nome, data de nascimento,
número de telefone, endereço de correio eletrónico, fotografia, e outros dados
necessários para a gestão interna do CRI, ou que sejam exigidos por outras
entidades oficiais com quem o CRI se relaciona.
5. Por regra, o CRI recolhe os dados pessoais necessários aquando da inscrição,
no caso dos Associados ou Atletas, ou no da sua contratação, no caso dos
Colaboradores, mediante o expresso consentimento de cada um.
6. Os dados pessoais são de fornecimento obrigatório e, em caso de falta ou
insuficiência desses dados, o CRI não poderá aceitar a inscrição dos
Associados/Atletas, ou concretizar a contratação de Colaboradores.
7. O CRI informará os Associados, Atletas ou seus Tutores Legais (menores) e
Colaboradores da natureza obrigatória do fornecimento dos dados solicitados.
8. Os dados recolhidos serão incluídos numa base de dados informática, para
além de se manter o seu arquivo em formato de papel.
9. O tratamento dos dados é feito informaticamente, no estrito cumprimento da
legislação de proteção de dados pessoais, sendo armazenados em base de dados
específica, criada para o efeito e, em situação alguma, os dados recolhidos serão
utilizados para outra finalidade que não seja aquela para a qual foi dado o
expresso consentimento por parte dos titulares dos dados.
10. Os dados pessoais recolhidos dos Associados, Atletas e Colaboradores são
processados para os fins abaixo descritos:
10.1. Em geral, os dados pessoais recolhidos destinam-se à gestão da
relação entre a Associação e os seus Associados, Atletas e
Colaboradores, à prestação de serviços contratados, à adequação dos
serviços às necessidades e interesses dos Associados, Atletas e
Colaboradores;
10.2. Mediante autorização expressa dos Associados, Atletas e
Colaboradores, os dados pessoais disponibilizados podem ainda ser
usados para outras finalidades, tais como para os efeitos do envio de
comunicações de carácter institucional e informativo do CRI, dar a
conhecer campanhas, promoções e notícias sobre as atividades,
produtos e serviços do CRI, bem como para dar a conhecer
promoções e publicidade dos patrocinadores e parceiros do CRI.
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11. Nos termos do Regulamento Geral da Proteção de Dados, é garantido ao
titular dos dados, o direito de consulta, atualização, correção ou cancelamento
dos seus dados pessoais, podendo a mesma ser efetuada pelos Associados, Atletas
ou Tutores Legais (menores) e Colaboradores por correio, por correio eletrónico
ou pessoalmente, no Secretariado Administrativo do CRI.
12. Os dados pessoais recolhidos são armazenados e conservados apenas pelo
período mínimo necessário para a prossecução das finalidades que motivaram a
sua recolha ou o seu posterior tratamento nos termos dos estatutos e/ou
cumprimento das obrigações legais, considerando que, após esse período, os
dados se devem considerar como desatualizados.
13. Em caso de violação de dados e na medida em que tal violação seja suscetível
de implicar um elevado risco para os direitos e liberdades dos associados, o CRI
compromete-se a comunicar a violação de dados pessoais ao associado em causa
no prazo de 72 horas a contar do conhecimento do incidente.
14. O CRI reserva-se o direito de a qualquer altura, proceder a reajustamentos ou
alterações à presente Política de Privacidade, sendo essas alterações
devidamente publicitadas no site do CRI.
15. Para saber mais sobre a forma como o CRI trata os dados dos seus
Associados, Atletas e Colaboradores, ou para esclarecer qualquer dúvida, ou
qualquer questão relacionada com a Privacidade e Proteção de Dados Pessoais,
por favor entre em contacto através de um dos meios disponíveis:
Entidade responsável:
CLUBE RECREIO E INSTRUÇÃO
Rua Cândido dos Reis, nº 18 – 1º andar
2860-048 ALHOS VEDROS
Endereço do encarregado de proteção de dados:
direcao@cri.pt

A DIREÇÃO DO CLUBE RECREIO E INSTRUÇÃO
1 de maio de 2018
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