Política de privacidade
Todos os conteúdos existentes no site, www.vitamimos.pt, bem como os veiculados
através do envio de emails sobre a iniciativa Vitamimos e os constantes nas páginas
de facebook, linkedin, Instagram e outras redes sodes sociais, destinam-se a divulgar
informação institucional, informação acerca dos projetos e atividades desenvolvidos e
a partilhar informação considerada relevante no âmbito da missão abraçada.
A Política de Privacidade da Vitamimos visa assegurar a todos os interessados e
envolvidos nesta iniciativa, que a recolha e tratamento dos dados pessoais através do
site ou outros meios, e do preenchimento de formulários no âmbito da atividade
desenvolvida, se realiza em conformidade com o Regulamento Geral de Proteção de
Dados (UE) 2016/679 (“RGPD”) e demais legislações nacionais complementares.
Cuidamos da segurança, confidencialidade e rigor no processo de recolha e tratamento
dos dados pessoais de todos os interessados, pelo que recorremos a medidas técnicas
e organizacionais que garantem aos titulares dos dados a privacidade a quem têm
direito, a segurança e limitação da sua utilização a finalidades específicas.
Protegemos dos seus dados pessoais
A Política de Privacidade da Vitamimos visa garantir a proteção de toda a informação
relativa a uma pessoa singular identificada ou identificável (“titular dos dados”), através
da referência a um identificador como o nome, número de identificação, dados de
localização geográfica, identificadores eletrónicos, ou elementos específicos da sua
identidade genética, cultural, física, social, fisiológica, mental ou económica no âmbito
das operações de tratamento efetuadas sobre esses dados pelos nossos serviços.
Esse tratamento engloba todas as operações de registo, organização, estruturação,
conservação, adaptação ou alteração, recuperação, consulta, utilização, divulgação por
transmissão, difusão ou qualquer outra forma de disponibilização, a comparação ou
interconexão, limitação, apagamento ou destruição dos dados.
A Vitamimos poderá recolher dados pessoais de diversas formas, incluindo,
nomeadamente, quando os utilizadores subscrevem a newsletter, respondem a
inquéritos, preenchem formulários no âmbito de atividades dinamizadas. Poderá ser
solicitado às pessoas envolvidas na iniciativa Vitamimos que forneçam, conforme os
casos, o seu nome, morada, endereço de correio eletrónico, telefone, dados académicos
ou profissionais e outros dados pessoais.
No entanto, a visita ao site, página de facebook, instagram (ou outros meios digitais)
e/ou participação em projectos e actividades de pode ser efetuada de forma anónima,
sem que haja qualquer recolha de dados pessoais.
Circunstâncias em que utilizamos dados pessoais
A Vitamimos utilizará dados pessoais nas seguintes situações:
- Ao deter consentimento expresso, prévio, livre, informado, específico e inequívoco.
- Na execução de contratos e diligências pré-contratuais.
- No cumprimento de obrigações lega ou assegurar serviços de emergência.
- No interesse legítimo da Vitamimos ou de terceiros, com vista igualmente à melhoria
da qualidade do serviço.
- No caso de tratamento de dados pessoais de menores, que possam estar sujeitos a
consentimento prévio, será solicitado consentimento por parte dos detentores das
responsabilidades parentais.

Restringimos o acesso aos seus dados pessoais
O acesso e tratamento dos dados pessoais via eletrónica, é realizado: pela equipa
Vitamimos apenas no exercício das suas funções, sob um dever geral de
confidencialidade ao qual acrescerá um dever de sigilo quando os dados recolhidos e
tratados digam respeitem à saúde e outros elementos sensíveis como dados genéticos,
biométricos, culturais ou religiosos e na estrita medida do necessário.
Adequamos o tratamento dos seus dados a finalidades específicas
Todos os dados são tratados de forma adequada aos efeitos de participação nas
atividades/projetos, prestação de serviços, divulgação de informação sobre a
organização e eventuais candidaturas a integrar a equipa Vitamimos, realizar estágios
ou colaborar em regime de voluntariado.
Conservamos os seus dados pessoais por períodos determinados
Os dados recolhidos serão apenas conservados pelo período de duração das atividades
no âmbito das quais foram recolhidos. Após esse período procederemos à destruição
ou anonimização dos seus dados.
Garantimos a não-transmissão dos seus dados
Todos os dados são tratados de forma adequada aos efeitos de envolvimento na
iniciativa Vitamimos, exclusivamente pela equipa executiva no exercício das suas
funções, sendo proibida a sua transmissão a terceiros.
Alterações à política de privacidade
A Vitamimos reserva-se o direito de, a todo o momento, alterar, acrescentar ou revogar,
parcial ou totalmente, a presente Política de Privacidade. Quaisquer alterações, sempre
em conformidade com o estabelecido na Lei, serão prontamente divulgadas no site, pelo
que se sugere a consulta regular a este documento. Alterações relevantes da presente
Política de Privacidade poderão ser comunicadas através de qualquer meio considerado
adequado.
Garantimos os seus direitos e estamos ao seu dispor
A Vitamimos assegura que a qualquer momento possa aceder aos dados que lhe digam
respeito, requerer a sua retificação, apagamento, limitação de tratamento, manifestar
oposição ao tratamento, bem como requerer a sua transmissão a outros responsáveis
pelo tratamento. A correta utilização e gestão dos dados será monitorizada pelo Titular
de Dados, que coincide com o responsável de comunicação da organização.
Caso pretenda exercer os direitos que lhe são conferidos pelo RGPD ou tenha qualquer
dúvida sobre a recolha e tratamento dos seus dados deverá contactar o responsável
pelo tratamento de dados, através do email: dpo@vitamimos.pt .
O seu pedido será analisado e terá resposta com a maior brevidade possível, dentro do
prazo legalmente fixado para o efeito.
Caso verifique algum incumprimento relativamente à proteção dos seus dados pessoais,
poderá reclamar junto da autoridade nacional de controlo, a Comissão Nacional de
Proteção de Dados (CNPD), presencialmente na Rua de São Bento, n.º 148, 3.º, 1220181 Lisboa, através do telefone 213928400, por fax 213976832 ou por email
para geral@cnpd.pt.

