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Política de Privacidade Pais em Rede – Fichas inscrição GAE 

 

Responsável pelo tratamento de dados 

Pais em Rede  

Morada: Rua Garcia de Orta, 71C - Loja 19, 1200-678 Lisboa 

Email: geral@paisemrede.pt 

 

 

Que dados tratamos e qual a finalidade: Recolhemos os dados de identificação, contactos, dados 

relativos às situação sócio-económica para inscrição e participação no projecto GAE, os dados recolhidos 

são os necessários para enquadramento e adequação dos participantes às experiências sócio-profissionais 

que se pretendem proporcionar através do projecto GAE. 

Transmissão de dados: os seus dados serão transmitidos às entidades que irão proporcionar as 

experiências sócio-profissionais que podem ser entidades públicas, organizações sociais e empresas. 

Prazo de conservação: conservaremos os seus dados pelo prazo necessário ao cumprimento de 

obrigações legais, ou pelo período de 5 anos, após esse prazo, procederemos à anonimização dos dados 

de acordo com o RGPD, adoptando as medidas técnicas e organizativas adequadas para que possam ser 

tratados unicamente para fins estatísticos e de investigação, com total garantia de anonimato. 

Direitos: enquanto titular dos dados tem direito a aceder aos seus dados, solicitar a rectificação, 

actualização, apagamento ou limitação no tratamento dos dados, a ser notificado sempre que os seus 

dados sejam rectificados, apagados ou limitados no seu tratamento, á portabilidade e a retirar o 

consentimento. 

Princípios do tratamento: Os dados recolhidos são os estritamente necessários para a inscrição e 

participação no projecto, apenas têm acesso aos dados os funcionários que deles precisam para a gestão 

do projecto, são tratados com todos os mecanismos de segurança por forma a garantir a integridade e 

confidencialidade dos mesmos. 

 

 

Li e aceito a política de privacidade da Pais-em-Rede, Associação, que me foi 

entregue nesta data. 

 

_____________,____, _______________ de 2021 

 

__________________________________________ 

 

 

 

 


