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Regulamento Geral sobre a Proteção de Dados 

Condições gerais de serviço 

DADOS PESSOAIS 

 

1. A entidade responsável pelo tratamento dos dados pessoais é a APS. 

2. A APS poderá ser diretamente contactada através de carta, enviada para Praceta Francisco 

Ramos Costa, 13 C, Tapada das Mercês, 2725-579 Mem Martins ou através do endereço 

eletrónico profsintra@gmail.com. 

3. Os dados pessoais dos sócios da APS, identificados no Formulário de Adesão como sendo de 

fornecimento obrigatório são indispensáveis à prestação do serviço pela APS. Aplica-se o 

mesmo para os não sócios. A omissão ou inexatidão desses dados ou demais informações 

prestadas pelo sócio são da sua inteira responsabilidade. 

4. Os dados pessoais fornecidos pelos sócios/não sócios ou gerados pela utilização do serviço 

serão processados e armazenados informaticamente, destinando-se a ser utilizados pela APS 

para: gestão de sócios/não sócios e prestação de serviço (formação, atividades diversas, 

sobretudo as que dizem respeito aos seus interesses, disponibilizar informação relevante sobre 

a as nossas iniciativas, outras inscritas nos estatutos da APS), gestão contabilística e 

cumprimento de obrigações legais. 

5. O tratamento de dados, realizado pela APS, destina-se apenas a fins internos, de melhoria 

da qualidade dos serviços prestados.  

6. Os dados pessoais são conservados por períodos de tempo diferentes, consoante a 

finalidade a que se destinam. Assim, os dados relativos a sócios são conservados até ao 

momento em que o sócio manifestar o interesse em rescindir com a associação. Os dados 

relativos à frequência de um curso/oficina/outra figura legal de formação serão mantidos até 

indicação expressa do formando solicitando a sua eliminação. 

7. É garantido ao sócio o direito de acesso, retificação, eliminação e limitação dos seus dados 

pessoais.  

8. O sócio da APS pode obter esta informação sobre a política de privacidade e tratamento de 

dados pessoais, disponível em www.profsintra.org. 

A Direção da APS 
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