FEDERAÇÃO PORTUGUESA DE AEROMODELISMO

SUPLEMENTO DE PRIVACIDADE

A informação que recolhemos sobre si e a forma como a tratamos têm por objectivo único o
registo dos agentes desportivos intervenientes no Aeromodelismo nacional e nossos
associados. Os dados pessoais solicitados como sendo de fornecimento obrigatório são
indispensáveis ao controlo interno da Federação Portuguesa de Aeromodelismo (FPAm) ou
para responder às solicitações de informação que recebemos das entidades oficiais
responsáveis pelo desporto em Portugal. Na eventualidade de falta ou de fornecimento
incorreto dos dados exigidos, a FPAm não aceitará associação solicitada. A omissão ou
inexatidão dos dados pessoais ou demais informação prestada pelo proponente são da sua
inteira responsabilidade. Este suplemento descreve como a sua informação é tratada no
âmbito da actividade desta Federação.
A FPAm tratará os seus dados, quando tal seja necessário, para garantir a coordenação do
Aeromodelismo nacional e para cumprimento das obrigações que nos são impostas pela
estrutura oficial do desporto nacional. A sua informação pode, ainda, ser tratada para
cumprimento de uma obrigação legal a que a FPAm esteja adstrita ou justificada no seu
consentimento sempre que o tratamento não possa ser alicerçado noutros fundamentos
legais. O seu consentimento poderá ser retirado a qualquer momento através de notificação
por escrito dessa vontade.
1.

Informação que Recolhemos

Clube, Código Postal, Concelho residência, Data de filiação, Data de nascimento, Distrito de
residência, Endereço de email, Escalão etário, Género, Habilitações literárias, Morada,
Naturalidade, Nº bilhete de identidade, Nº contribuinte, Nº licença FAI, Nº licença FPAm,
Nome, País residência, Profissão, Telefone fixo, Telefone móvel, Telefone outro.
2.

Como usamos a sua Informação

Poderemos tratar a sua informação, nomeadamente nas seguintes situações:
a) Para controlo de associados, das respectivas atribuições e classificações desportivas;
b) Para responder a solicitação de informações por parte das entidades oficiais
responsáveis pelo desporto nacional;
c) Para responder a solicitação de informações por parte de entidades seguradoras com
as quais tenhamos estabelecido contratos em vigor;
d) Para responder a solicitação de informações por parte da entidade reguladora e
responsável pelo aeromodelismo mundial, a FAI – Fédération Aénautique
Internationale.
3.

Que escolhas/ opções tem
a) Pode opor-se ao tratamento dos seus dados de associado, onde se incluem os seus
dados de contacto, para fins divulgação directa de actividades da FPAm. Se optar por
não receber este tipo de mensagens tal não significa que não poderá ser contactado
pela FPAm sempre que seja necessário prestar-lhe alguma informação necessária
sobre o seu estatuto de associado.
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b) Pode, em qualquer altura, solicitar a alteração ou eliminação do registo dos seus dados
sendo que optando pela eliminação sessarão por parte da FPAm as obrigações
relacionados com o estatuto de associado do solicitante.
4.

Menores

Para efeitos da aplicação deo RGPD (Regulamento Geral de Protecção de Dados) considerar-seão menores todos os indivíduos com menos de 16 anos. Os titulares das responsabilidades
parentais, poderão controlar e gerir os consentimentos dos menores para o tratamento dos
seus dados pessoais.
5.

Por quanto tempo guardamos a sua informação

Os seus dados são conservados durante o período em que se mantenha o seu estatuto de
associado e, após a cessação desse estatuto, poderão ainda, ser conservados durante um
período razoável, caso decida voltar estabelecer um relacionamento com a FPAm. A FPAm
poderá contactá-lo nesta altura caso não tenha optado por não receber as nossas
comunicações
6.

Como protegemos a sua informação
a) A FPAm tem implementadas medidas de segurança técnicas e organizacionais
adequadas, conforme exigido por lei para proteger os seus dados pessoais contra o
acesso, uso e divulgação não autorizados.
b) Tomamos as ações necessárias para assegurar que apenas utilizamos a sua informação
pessoal de acordo com o descrito neste Suplemento de Privacidade e que honramos as
escolhas e permissões que nos concedeu.
c) Apenas estabelecemos parcerias com prestadores de serviços que garantam nesses
serviços o mesmo nível de segurança da informação que espera da FPAm. Nas
situações em que os dados dos associados possam vir a ser transferidos ou alojados
noutras empresas subcontratantes, os níveis de segurança e proteção não serão
inferiores aos prestados pela FPAm.

7.

Os seus direitos
a) Nos termos da legislação aplicável, é garantido ao associado o direito de acesso aos
dados que lhe digam diretamente respeito, podendo também solicitar a portabilidade
dos mesmos, a sua correção, aditamento ou eliminação. Para o efeito, o associado
pode contactar a FPAm na Rua Aristídes de Sousa Mendes, No. 4C E2 (Telheiras), 1600413 LISBOA, PORTUGAL, Telefone: (+351) 217 166 812, Email: fpamsede@gmail.com.
b) O associado pode, a qualquer momento, retirar as autorizações anteriormente
prestadas.
c) O associado tem ainda o direito de ser notificado quando ocorra uma violação dos seus
dados pessoais.
d) Se pretender contactar-nos para ter informação sobre os seus direitos ou apresentar
queixa sobre o modo como usamos as suas informações, deve enviar-nos um email
para fpamsede@gmail.com. Faremos os possíveis para ajudar, mas caso continue
insatisfeito poderá contactar a CNPD – Comissão Nacional de Proteção de Dados cujos
detalhes de contacto podem ser consultados em www.cnpd.pt
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