REGULAMENTO GERAL DE PROTEÇÃO DE DADOS
INFORMAÇÃO E ACESSO AOS DADOS PESSOAIS
(GESTÃO SOCIAL DA HABITAÇÃO)

1. RESPONSÁVEL PELO TRATAMENTO DE DADOS PESSOAIS
A entidade responsável pelo tratamento dos dados pessoais é a Cascais Envolvente- Gestão Social da
Habitação, EM,SA com sede no Complexo Multiserviços da CMC, Estrada de Manique nº1818 2645- 131
Alcabideche; email: geral@cascaisenvolvente.pt, tlf.: 214812100.
2. CONTACTO DO ENCARREGADO DA PROTEÇÃO DE DADOS
O

encarregado

da

proteção

de

dados

poderá

ser

contactado

através

do

email

atendimento.municipal@cm-cascais.pt e por contacto telefónico para 800203186.
3. FINALIDADES E TRATAMENTO DOS DADOS PESSOAIS
A Cascais Envolvente procede ao tratamento de dados de identificação e socioeconómicos do Segundo
Contraente e do seu agregado familiar com a finalidade de intervenção social, gestão financeira e
patrimonial do parque habitacional sob gestão da Cascais Envolvente.
4. COMUNICAÇÃO DE DADOS PESSOAIS A OUTRAS ENTIDADES
No exercício da sua atividade, a Cascais Envolvente poderá transmitir ou partilhar os dados pessoais do
Segundo Contraente e seu agregado familiar a outras entidades que necessitem dessas informações para
o cumprimento das suas responsabilidades ou por interesse legítimo da Cascais Envolvente e/ou do
Segundo Contraente e seu agregado familiar, assim como, no sentido de cumprir qualquer obrigação
legal.
Os dados pessoais podem ser transmitidos ou partilhados com as seguintes entidades:
- Dentro do universo camarário; Forças policiais; Órgãos judiciais ou oficiais; Instituições Públicas;
Instituições de Cariz Social (IPSS, Associações, Lares, Fundações, entre outras).
5. PRAZO DE CONSERVAÇÃO DOS DADOS PESSOAIS
Os dados pessoais serão tratados durante o período necessário ao cumprimento das obrigações legais,
ou de acordo com a política de retenção de dados da Cascais Envolvente, sempre que tal retenção se
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fundamentar no cumprimento das obrigações contratuais ou do interesse legítimo da Cascais Envolvente,
podendo alguns dados ser guardados por mais tempo que outros.
6. DIREITOS DO TITULAR DE DADOS
Na medida do permitido por lei, e tendo em conta a condição de legitimidade do tratamento dos dados
pessoais, o Titular dos Dados tem direito de solicitar o acesso, a correção, a eliminação ou a portabilidade
dos seus dados pessoais. Sempre que permitido por lei e não conflitue com as obrigações/deveres legais,
contratuais ou dos interesses legítimos da Cascais Envolvente, o titular de dados tem o direito de se opor
ao tratamento dos seus dados pessoais em determinadas circunstâncias ou para determinadas
finalidades.
Nos termos da legislação aplicável, o titular de dados pode apresentar reclamações junto da autoridade
de controlo (CNPD - Comissão Nacional de Proteção de Dados).
7. MEDIDAS DE PROTEÇÃO DE DADOS E CONFIDENCIALIDADE
A Cascais Envolvente manterá garantias técnicas e organizacionais adequadas para proteger a
confidencialidade, integridade e disponibilidade dos dados pessoais que sejam tratados, incluindo
medidas adequadas de segurança contra o processamento de dados pessoais ilegal ou não autorizado,
e contra perda acidental ou ilegal de dados pessoais do titular de dados.
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REGULAMENTO GERAL DE PROTEÇÃO DE DADOS
INFORMAÇÃO E ACESSO AOS DADOS PESSOAIS
(COMPLEXO DESPORTIVO MUNICIPAL DA ABÓBODA)

O Complexo Desportivo Municipal da Abóboda (CDMA), cuja gestão foi atribuída à Cascais Envolvente,
EM.SA compromete-se apenas a recolher, armazenar, processar, transmitir ou eliminar os seus dados
pessoais com confiança e transparência e que sejam essenciais para prestar um serviço de excelência e
limitada à finalidade a que se destina.
Todos os tratamentos dos dados pessoais, cumprem as obrigações impostas pelo regulamento (EU)
2016/679 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 27 de abril de 2016.
1. RESPONSÁVEL PELO TRATAMENTO DE DADOS PESSOAIS
A entidade responsável pelo tratamento dos dados pessoais é a Cascais Envolvente- Gestão Social da
Habitação, EM,SA com sede no Complexo Multiserviços da CMC, Estrada de Manique nº1818 2645- 131
Alcabideche; email: geral@cascaisenvolvente.pt, tlf.: 214812100.
2. CONTACTO DO ENCARREGADO DA PROTEÇÃO DE DADOS
O

encarregado

da

proteção

de

dados

poderá

ser

contactado

através

do

email

atendimento.municipal@cm-cascais.pt e por contacto telefónico para 800203186.
3. FINALIDADES E TRATAMENTO DOS DADOS PESSOAIS
O Complexo Desportivo Municipal da Abóboda (CDMA), cuja gestão é feita pela Cascais Envolvente,
EM.SA procede ao tratamento de dados tendo a finalidade o âmbito e gestão do contrato de adesão à
pratica desportiva para a utilização do CDMA, fazendo o tratamento dos seguintes dados pessoais: Dados
de identificação, de controlo de acesso as instalações, termo de responsabilidade, questionário de saúde
e estilo de vida, ficha de treino, serviço de nutrição, participações de seguro de acidentes pessoais,
autorização de pagamento por de débitos diretos.
4. COMUNICAÇÃO DE DADOS PESSOAIS A OUTRAS ENTIDADES
No exercício da sua atividade, a Cascais Envolvente poderá ter que transmitir ou partilhar os dados
pessoais do Titular de Dados a outras entidades que necessitem dessas informações para o cumprimento
das suas responsabilidades ou por interesse legitimo da Cascais Envolvente e interesse legitimo do Titular
de Dados. Os dados pessoais podem ser transmitidos ou partilhados com as seguintes entidades:
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- Dentro do universo camarário; Forças policiais; Órgãos judiciais ou oficiais; Instituições Públicas;
seguradoras.
5. PRAZO DE CONSERVAÇÃO DOS DADOS PESSOAIS
Os dados pessoais serão tratados durante o período necessário ao cumprimento das obrigações legais,
ou de acordo com a política de retenção de dados da Cascais Envolvente, sempre que tal retenção se
fundamentar no cumprimento das obrigações contratuais ou do interesse legítimo da Cascais Envolvente,
podendo alguns dados ser guardados por mais tempo que outros.
6. DIREITOS DO TITULAR DE DADOS
Na medida do permitido por lei, e tendo em conta a condição de legitimidade do tratamento dos dados
pessoais, o Titular dos Dados tem direito de solicitar o acesso, a correção, a eliminação ou a portabilidade
dos seus dados pessoais. Sempre que permitido por lei e não conflitue com as obrigações/deveres legais,
contratuais ou dos interesses legítimos da Cascais Envolvente, o titular de dados tem o direito de se opor
ao tratamento dos seus dados pessoais em determinadas circunstâncias ou para determinadas
finalidades.
Nos termos da legislação aplicável, o titular de dados pode apresentar reclamações junto da autoridade
de controlo (CNPD - Comissão Nacional de Proteção de Dados).
7. MEDIDAS DE PROTEÇÃO DE DADOS E CONFIDENCIALIDADE
A Cascais Envolvente manterá garantias técnicas e organizacionais adequadas para proteger a
confidencialidade, integridade e disponibilidade dos dados pessoais que sejam tratados, incluindo
medidas adequadas de segurança contra o processamento de dados pessoais ilegal ou não autorizado,
e contra perda acidental ou ilegal de dados pessoais do titular de dados.
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