
A Política de Privacidade da Comvidas foi definida em conformidade com o preconizado no 
Regulamento (UE) 2016/679 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 27 de abril de 2016, relativo à 

proteção das pessoas singulares no que diz respeito ao tratamento de dados pessoais e à livre 
circulação desses dados e que revoga a Diretiva 95/46/CE 

(Regulamento Geral sobre a Proteção de Dados) 
  
Com os seguintes termos e fundamentos: 
  
Na Comvidas prezamos a confiança que deposita em nós, pelo que assumimos o compromisso de 
garantir a confidencialidade dos seus dados pessoais e o respeito pelo cumprimento com os princípios 
de proteção de dados, em conformidade com o Regulamento Geral de Proteção de Dados e a Lei n.º 
58/2019, de 8 de agosto.  
  
A presente Política de Privacidade estabelece a forma como a Comvidas utiliza os seus dados pessoais e 
é composta pelos seguintes pontos: 
  
1. Quem é responsável pelo tratamento dos seus dados pessoais? 
A Comvidas, que pode ser contactada através do seguinte endereço de correio eletrónico 
geral@portugalcomvidas.com , é responsável pelo tratamento dos dados pessoais recolhidos através do 
presente site, daqueles que procedam ao preenchimento e à submissão do “Formulário de inscrição 
Instituição” e do “Formulário de Inscrição Voluntário”.  
  
2. Como recolhemos os seus dados pessoais? 
Os seus dados pessoais são recolhidos apenas e somente se proceder ao preenchimento e submissão 
dos formulários de inscrição presentes neste site. 
  
3. Para que finalidades e com que fundamento podem ser utilizados os seus dados 
pessoais? 
Os seus dados, voluntariamente disponibilizados no formulário de inscrição,  serão utilizados 
exclusivamente para entrar em contacto direto consigo,para realizar uma pré-seleção, por forma a 
garantir que reúne todos os requisitos para participar na ação de voluntariado de apoio a lares e outras 
instituições, bem como toda a gestão inerente à iniciativa em causa. 
  
4. Que dados pessoais podem ser recolhidos? 
 A Comvidas recolhe as seguintes categorias de dados pessoais: 
Para inscrição de Instituição: 
i. Informação de contacto – Nome, telefone, email; 
ii. Informação da Instituição – Nome, telefone, morada, email, número de identificação, concelho e 
freguesia;  
iii. Informação para triagem – Número de residentes, número de funcionários e serviços de que 
necessita. 
Para inscrição de voluntário: 
i. Informação de contacto – Nome, morada, email,telefone e idade (com obrigatoriedade de ser superior 
a 18 anos); 
ii. Informação de experiência – formação, experiência de voluntariado;  
iii. Informação para triagem –se viajou nos últimos 14 dias para algum país de risco identificado pela 
DGS e se esteve em contacto com alguém que testou positivo COVID-29; 
iv. Informação de disponibilidade – período de disponibilidade e se dispõe de viatura própria. 



  
5. Como mantemos os seus dados pessoais seguros? 
a. Utilizamos uma diversidade de medidas de segurança, incluindo encriptação para ajudar a proteger e 
manter a segurança, integridade e disponibilidade dos seus dados pessoais. 
b. Apesar de a transmissão de dados através da internet ou website não poder garantir total segurança 
contra intrusões, nós fazemos os melhores esforços para implementar e manter medidas de segurança 
física, electrónica e procedimentais destinadas a proteger os seus dados pessoais em conformidade com 
os requisitos de proteção de dados aplicáveis. Entre outras, implementámos as seguintes: 
– Acesso pessoal restrito aos seus dados pessoais com base no critério da “necessidade de conhecer” e 
apenas no âmbito das finalidades comunicadas; 
– Proteção dos sistemas de tecnologias de informação através de firewalls, tendo em vista impedir o 
acesso não autorizado aos seus dados pessoais; 
– Monitorização permanente dos acessos aos sistemas de tecnologias da informação tendo em vista 
prevenir, detetar e impedir o uso indevido dos seus dados pessoais. 
  
6. Durante quanto tempo conservamos os seus dados pessoais? 
Conservamos os seus dados desde o momento em que se regista na plataforma Comvidas e até ao 
termo da presente iniciativa, finda a qual serão totalmente eliminados. 
  
7. Com quem podemos partilhar os seus dados pessoais?  
Os dados pessoais não são partilhados com terceiros sem consentimento do voluntário, com exceção, 
de nos termos legais, a Comvidas poder ter que transmitir os dados pessoais a outras entidades no caso 
de essa transmissão ser necessária para o cumprimento das finalidades  referidas. 
  
8. Como pode alterar ou retirar o seu consentimento? 
A Comvidas informa que, a qualquer momento, o consentimento poderá ser retirado ou alterado, sem 
que tal comprometa a licitude do tratamento efetuado com base no consentimento agora dado e 
poderá solicitar esclarecimentos adicionais assim como exercer os direitos (de acesso, retificação, 
eliminação, oposição, limitação, portabilidade dos dados pessoais e de apresentar reclamação junto da 
Comissão Nacional de Proteção de Dados em caso de violação da legislação aplicável) através do envio 
de comunicação escrita para o seguinte endereço de correio eletrónico geral@portugalcomvidas.com . 
  
*Devido à situação de emergência que vivemos atualmente e a título excecional, a palavra “voluntário” 
poderá ser utilizada de modo a definir todos aqueles que pretenderem ajudar e colaborar com a 
Comvidas durante o tempo necessário à sua existência. Assim, exclui-se do previsto no DL n.º 389/99, de 
30 de Setembro, que regula a Lei n.º 71/98, de 3 de Novembro, que estabelece as fases de 
enquadramento jurídico do voluntário.” 
  

  
 


