Associação Nacional dos Cuidados Continuados
Rua dos Recreios Desportivos de Algueirão, 9, 2725-117 Algueirão Mem-Martins
Telefone: 219 225 808
NIF: 514 456 442

POLÍTICA DE PRIVACIDADE
A ANCC – Associação Nacional dos Cuidados Continuados é responsável pelo tratamento de dados
recolhidos no âmbito do objeto da associação e atribuições legais, obedecendo às políticas e
procedimentos internos de segurança e confidencialidade.

A ANCC tem sede na Rua dos Recreios Desportivos do Algueirão, 9, 2725-177, Algueirão, Mem Martins.

A comunicação de dados e de dados considerados sensíveis, no âmbito do objeto da associação,
constituem uma obrigação legal.

A ANCC utiliza a informação recolhida para gestão de associados e seus interesses, obrigações legais,
processamento de quotas, comunicação com os associados, processamento de pedidos de informação,
análise estatística, marketing, divulgação de informação para efeitos protocolares com outras entidades
e fornecedores, notícias, bem como para contactos futuros e prestação de informações sobre a sua
atividade.
Os dados recolhidos serão tratados para as finalidades exclusivas da sua recolha, sendo tratados pela
ANCC.
A ANCC é responsável pelo website www.an-cc.org bem como formulários oficiais em que se verifica a
recolha de dados (ficha de inscrição de sócio).

No que refere o prazo de conservação dos dados, são mantidos até se esgotar o fim a que se destinam,
sendo eliminados 5 anos a contar da última interação com o associado, ou em caso de existência de
disposições legais que obriguem a manter os dados por um período de tempo mínimo superior.

O não fornecimento da informação necessária poderá limitar a aceitação do associado. Os dados
recolhidos serão tratados nos termos e para os efeitos indicados.
O consentimento para tratamento de dados poderá ser retirado a qualquer momento por comunicação
escrita dirigida ao responsável pelo tratamento, não invalidando o tratamento efetuado até à referida
data.
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POLÍTICA DE PRIVACIDADE
Os associados têm o direito de acesso, retificação, apagamento e limitação do tratamento. O exercício
dos referidos direitos deve ser solicitado ao responsável pelo tratamento de dados.
O associado tem direito à portabilidade dos dados, que deverá ser formalizado por escrito ao
responsável pelo tratamento de dados, indicando o responsável de tratamento de dados destinatário.

Em virtude da titularidade dos dados deverão ser prestadas as informações referentes a qualquer
violação dos mesmos.

O consentimento para tratamento de dados poderá ser retirado a qualquer momento por comunicação
escrita dirigida ao responsável pelo tratamento, não invalidando o tratamento efetuado até à referida
data.

Em Portugal a autoridade responsável pela Proteção de Dados Pessoais é a Comissão Nacional de
Proteção de Dados, pelo que todas as questões poderão ser colocadas a esta entidade.
Sempre que necessário o associado autoriza a transmissão dos mesmos, inclusive quanto aos dados
sensíveis, a terceiros para que a ANCC possa assegurar o cumprimento das obrigações legais a que está
obrigada.

Contactos:
Responsável de proteção de dados: geral@an-cc.org / 219 225 808

