
Texto introdutório

No  RETIRA-TE 1  DIA trabalhamos  com base  no  respeito  pela  privacidade  dos  nossos  assinantes/seguidores  e  na
transparência no tratamento de dados pessoais.

Assim, se pretender continuar a receber informação, deverá autorizar o tratamento de dados pessoais, opção sem a qual
não nos é possível dar-lhe acesso a um conjunto de informações mais personalizada e adequada a si.

POLÍTICA DE PRIVACIDADE 

A. INTRODUÇÃO
No âmbito da sua atividade, RETIRA-TE 1 DIA, com sede em Valença, na Rua do Barreiro, n.º 15,  contribuinte n. 149
118 813, recolhe junto dos seus assinantes dados pessoais relacionados com os mesmos, quer presencialmente, quer
remotamente, através do seu Website, assegurando que o seu tratamento é feito de acordo com as regras de proteção da
privacidade previstas no Regulamento (UE) 2016/679 e demais legislação nacional aplicável.

Os dados recolhidos correspondem a dados que são fornecidos pelos próprios Clientes mediante o preenchimento de
formulários on line ou questionários presenciais. 

B. ENTIDADE RESPONSÁVEL PELO TRATAMENTO
A entidade responsável pelo tratamento é RETIRA-TE 1 DIA, na medida em que é o responsável pela determinação das
finalidades e dos meios de tratamento dos dados pessoais dos seus assinantes. 

C. ENCARREGADO DA PROTEÇÃO DE DADOS
Para obter qualquer esclarecimento relacionado com a presente Política de Privacidade, os titulares dos dados poderão
contactar RETIRA-TE 1 DIA através do seguinte endereço eletrónico: retirate1dia  @  gmail.com   ou do telefone +351 936
668 002.

Os  assinantes  poderão,  ainda,  apresentar  reclamações  ou  pedidos  de  informação  junto  da  Comissão  Nacional  de
Proteção Dados, que é a autoridade de controlo nacional para efeitos do Regulamento Geral de Proteção de Dados e da
lei nacional aplicável.

D. TIPO DE DADOS TRATADOS POR RETIRA-TE 1 DIA
Os dados pessoais recolhidos correspondem aos dados de identificação, de morada, número de contribuinte para efeitos
de emissão de recibo, mediante o preenchimento de formulários ou presencialmente.

E. FINALIDADES DO TRATAMENTO
Os dados pessoais recolhidos por RETIRA-TE 1 DIA têm as seguintes finalidades:

a) A participação em cursos ou workshops promovidos por  RETIRA-TE 1 DIA;
b) Personalização da informação fornecida aos assinantes no âmbito da atividade de  RETIRA-TE 1 DIA
c) Emissão de documentos fiscais (recibos)

F. POR QUANTO TEMPO MANTEMOS OS DADOS PESSOAIS?
Os dados  pessoais  são mantidos na base de  dados de   RETIRA-TE 1 DIA até  que o titular  dos dados revogue o
consentimento previamente dado.

G. DADOS SENSÍVEIS
RETIRA-TE 1 DIA não recolhe dados pessoais considerados sensíveis.

H. DESTINATÁRIOS DOS DADOS
RETIRA-TE 1 DIA  não fornece os dados pessoais de nenhum dos seus assinantes a nenhuma entidade, pública ou
privada, nacional ou estrangeira, nem os transmite para fora da União Europeia.

I. DIREITOS DOS TITULARES DE DADOS PESSOAIS
Nos termos da lei aplicável, aos titulares de dados pessoais, assistem os seguintes direitos:
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(a) Direito de Informação, que consiste no direito
em ser informado sobre a finalidade do tratamento dos dados, quais os direitos que lhes assistem e em que condições os
podem exercer, bem como quais os dados que têm de fornecer obrigatoriamente;

(b)  Direito de Acesso,  que consiste no direito de acederem aos respetivos dados pessoais que tenham por si  sido
fornecidos, sem restrições, sem demoras ou custos;

(c) Direito de Retificação, que consiste no direito de exigir que os seus dados sejam exatos e atuais, podendo solicitar a
sua retificação a RETIRA-TE 1 DIA;

(d) Direito de Eliminação (ou "esquecimento"), que consiste no direito de exigir a eliminação dos seus dados pessoais
dos  registos  RETIRA-TE 1  DIA quando os  mesmos  deixem de  ser  utilizados  para  as  finalidades  para  que  foram
recolhidos;

(e)  Direito de Oposição, que consiste no direito a se oporem, a seu pedido e gratuitamente, ao tratamento dos seus
dados pessoais para efeitos de marketing direto, ou ainda quando o tratamento dos dados se fundamente no seu interesse
legítimo;

(f)  Direito  à  Portabilidade,  que  consiste  no  direito  dos  assinantes  de  receberem  os  dados  pessoais  que  tenham
fornecido a RETIRA-TE 1 DIA, num formato eletrónico, e transmitir esses dados a outro responsável pelo tratamento.

(g)  Direito à Limitação do Tratamento,  que consiste no direito que os assinantes têm de solicitar a limitação do
tratamento dos seus dados, nomeadamente:

1-  Quando contestem a exatidão dos seus dados pessoais, durante um período que permita ao  RETIRA-TE 1 DIA
verificar a sua exatidão; 
2- Se tratamento for ilícito e o assinante se opuser ao apagamento dos dados, solicitando, em contrapartida, a limitação
da sua utilização; ou
3- Quando o RETIRA-TE 1 DIA já não precise dos dados pessoais do assinante para fins de tratamento, mas esses dados
sejam requeridos pelo assinante para efeitos de declaração, exercício ou defesa de um direito num processo judicial;

(h) Direito à Reclamação junto da CNPD, que consiste no direito apresentar, sem prejuízo de qualquer outra via de
recurso administrativo ou judicial, uma reclamação a uma autoridade de controlo, em especial no Estado-Membro da
sua residência habitual, do seu local de trabalho ou do local onde foi alegadamente praticada a infração, se o titular dos
dados  considerar  que  o tratamento dos dados pessoais  que lhe  diga  respeito  viola o Geral  de Proteção  de Dados
(Regulamento  (UE)  2016/679)  e  demais  legislação  nacional  aplicável.  Em Portugal  a  autoridade  de  controlo  é  a
Comissão Nacional de Proteção de Dados.

Para o exercício de qualquer dos seus direitos, incluindo para acederem aos seus dados ou solicitarem a sua retificação,
eliminação ou oporem-se ao seu tratamento nos termos da lei,  bem como para retirarem o seu consentimento,  os
assinantes  poderão  dirigir  um  mail  a  retirate1dia@gmail.com fazendo-se  acompanhar  de  um  comprovativo  da
titularidade dos dados.

J. ATUALIZAÇÃO DA POLÍTICA DE PRIVACIDADE
RETIRA-TE 1 DIA reserva-se no direito  de,  a  qualquer altura,  proceder a  reajustamentos ou alterações à  presente
Política de Privacidade, sendo essas alterações devidamente comunicadas aos seus assinantes  através dos seus canais
habituais.
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