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Politica de privacidade e proteção de dados pessoais 

 

A presente Política de Privacidade surge para dar a conhecer as regras gerais de 

privacidade e tratamento dos dados pessoais que recolhemos e tratamos no estrito 

respeito e cumprimento do Regulamento Geral de Proteção de Dados. 

 

A Associação Ciência, Inovação e Saúde de Braga (doravante designada por B.ACIS) é 

uma associação sem fins lucrativos e intervém nas seguintes áreas: inovação 

(propriedade intelectual, transferência de conhecimento e empreendedorismo), 

formação científica avançada e serviços especializados. 

 

 

Compromisso 

 

Como é do conhecimento público, o novo Regulamento Geral de Proteção de Dados é 

aplicável desde 25 de maio de 2018 em todos os Estados-Membros da União Europeia 

e, na B.ACIS, valorizamos e atribuímos a máxima importância à confiança que deposita 

em nós trabalhando continuamente para garantir que os seus dados pessoais se 

encontram em segurança e são processados com total privacidade, confidencialidade e 

transparência. 

 

A presente declaração destina-se ao tratamento de dados pessoais dos participantes nas 

atividades organizadas por esta associação. 

 

O tratamento dos seus dados pessoais permite, entre outras finalidades, o 

desenvolvimento e a promoção direta dos nossos serviços, adequados ao perfil e a 

necessidades específicas do mercado. 

 

A presente Política de Privacidade estabelece a forma como a B.ACIS utiliza os dados 

pessoais dos seus clientes e dos seus potenciais clientes e é composta pelas seguintes 

secções: 
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1. Responsável pelo tratamento de dados pessoais 

 

Caso pretenda obter mais esclarecimentos ou considere que os seus direitos não foram 

devidamente salvaguardados, pode contactar o Encarregado de Proteção de Dados 

(DPO), através dos seguintes contactos:  

o Encarregado de Proteção de Dados 

B.ACIS – Associação Ciência, Inovação e Saúde de Braga 
Escola de Medicina da Universidade do Minho, Campus de Gualtar,  
4710 – 057 Braga 
E-mail: dpo@b-acis.pt 

 

 

2. Obtenção, tratamento e utilização de Dados Pessoais 

 

Para responder às necessidades de organização das atividades, a B.ACIS pode solicitar 

os seguintes dados pessoais: 

 nome, endereço, número de telefone, email, habilitações literárias, cidade, 

país, número de documento de identificação, profissão, funções, entidade onde 

trabalha ou estuda, número do cartão de aluno, fotografia, entre outros; dados 

de contas bancárias, no caso do pagamento financeiro; outros dados 

relacionados com as atividades. 

 

A B.ACIS poderá ainda recolher sons e imagens durante as suas atividades. Estes registos 

são feitos com o objetivo de documentar e promover o evento, e nesse sentido, poderão 

ser publicados nos próprios canais de comunicação e divulgação. Os titulares dos dados 

têm o direito de se opor a estes tratamentos, devendo fazê-lo junto da organização do 

evento ou do DPO. 

 

A B.ACIS utilizará os seus dados pessoais para informá-lo sobre os serviços e eventos 

desenvolvidos ao longo do ano, nomeadamente no que diz respeito a: 

o Data e local dos eventos;  

o Programa dos eventos;  
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o Cursos desenvolvidos e respetivos programas; 

o Credenciamento e outros métodos de identificação de no decorrer de 

eventos e cursos; 

o Prestação de assistência técnica; 

o Prevenção e deteção de fraude. 

 

A B.ACIS poderá ainda enviar-lhe mensagens ou emails promocionais ou newsletters, 

assegurando que, antes da primeira mensagem, será solicitado o consentimento 

expresso do titular dos dados para o envio das mesmas. No entanto, poderá a qualquer 

momento se opor a este tratamento de dados. Basta contactar-nos pelos meios 

referidos no ponto “Responsável pelo tratamento de dados pessoais”. 

 

O tratamento dos dados é feito exclusivamente no âmbito dos serviços a prestar pelos 

trabalhadores autorizados da B.ACIS ou por colaboradores externos, após tomadas as 

devidas precauções em termos de obrigações de confidencialidade. 

 

A B.ACIS tratará do processo de inscrições nos cursos e eventos recorrendo a uma 

plataforma digital designada de Eventkey, utilizando o endereço https://eventos.b-

acis.pt. Esta plataforma utiliza cookies e procede à recolha dos dados básicos para 

efeitos de inscrição por meio de um registo/login na plataforma. São ainda registados o 

número de acessos à plataforma, por utilizador, para fins de análise estatística  

de utilização da plataforma. 

  

 

3. Período de conservação dos dados 

 

Os dados pessoais recolhidos serão mantidos enquanto houver consentimento do 

titular; ou enquanto a sua conservação seja legalmente obrigatória, ou seja, necessária 

para a execução do contrato em que o titular é parte. 

Depois de decorrido o respetivo período de conservação, a B.ACIS eliminará ou 

anonimizará os dados sempre que os mesmos não devam ser conservados para 

finalidade distinta que possa subsistir. 
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4. Direitos de titulares 

 

Nos termos do RGPD, o titular de dados pessoais tem os seguintes direitos:  

o Direito de acesso aos seus dados pessoais;  

o Direito de retificação dos seus dados pessoal; 

o Direito ao apagamento dos seus dados pessoais; 

o Direito à limitação do tratamento dos seus dados pessoais; 

o Direito de portabilidade dos dados pessoais fornecidos; 

o Direito de oposição a determinado tratamento de dados pessoais que lhe 

digam respeito.  

 

Para o exercício dos direitos, deve apresentar, por escrito, um pedido ao DPO da B.ACIS. 

 

Caso esteja insatisfeito com a nossa utilização dos seus dados pessoais ou com a nossa 

resposta após o exercício de algum destes direitos, tem o direito de apresentar 

reclamação junto da sua autoridade de controlo (Comissão Nacional de Proteção de 

Dados – CNPD | e-mail: geral@cnpd.pt). 

 

 

5. Alterações 

 

A B.ACIS reserva-se ao direito de alterar a sua Política de Privacidade. Solicitamos-lhe 

que reveja periodicamente este documento para se manter atualizado. 

 

 


