TRATAMENTO DE DADOS PESSOAIS
No âmbito das suas atividades, a Sociedade Filarmónica Recreio Alverquense procede
ao tratamento dos dados pessoais dos seus Sócios e para o cumprimento das suas
obrigações legais, e estatutárias assegurando que o referido tratamento é efetuado no
estrito respeito pela legislação em vigor em matéria de proteção de dados pessoais,
nomeadamente do Regulamento Geral sobre a Proteção de Dados, Regulamento (UE)
2016/679 do Parlamento Europeu e do Conselho - Regulamento Geral sobre a Proteção
de Dados (RGPD) - e restante legislação nacional aplicável em matéria de privacidade
e proteção de dados
Responsável pelo tratamento
O Responsável pela recolha e tratamento de dados nos termos da legislação de
proteção de dados em vigor é a Sociedade Filarmónica Recreio Alverquense, também
designada por SFRA, NIF 501384235, com sede na Praça da SFRA, 23, 2615-391
Alverca do Ribatejo.
Encarregado da proteção de dados
O encarregado da proteção de dados da SFRA, tem o seguinte contacto:
sfratradicoes@gmail.pt
O que são dados pessoais
Consideram-se dados pessoais os dados relativos a uma pessoa singular ou coletiva,
(titular dos dados) identificada ou identificável, direta ou indiretamente, como sejam o
nome, número de identificação civil ou fiscal, dados de localização, ou outros elementos
específicos da sua identidade física, mental, genética, económica, cultural ou social.
Quais as finalidades para as quais utilizamos os seus dados
Os dados pessoais recolhidos destinam-se ao cumprimento das obrigações legais e
contratuais, sendo processados automaticamente, destinados e ainda o
estabelecimento da qualidade de Sócio, cobrança de quotizações, mensalidades e
futuros contactos, nomeadamente ações de marketing direto, oferta de produtos e
serviços acessórios relacionados, ainda que indiretamente, com a atividade SFRA.
O sócio declara ainda que cede os seus direitos de imagem para fins promocionais, seja
por fotografia, filmagem, reprodução, publicação, adaptação utilização ou reutilização
nos meios nacionais e internacionais de publicidade.
A SFRA compromete-se aguardar rigoroso sigilo sobre todos os dados, reservando o
acesso aos mesmos e exclusivamente necessário à sua atividade normal.
O Sócio, desde já, autoriza a sua transmissão parceiros comerciais da SFRA e em caso
de incumprimento por parte do Sócio os dados podem ser transmitidos a terceiros com
a finalidade de cobrança da dívida.
Por quanto tempo guardamos os seus dados
A SFRA conservará os dados pessoais enquanto durar a relação de Sócio com o titular
dos dados. Após o término da relação, a SFRA conservará os dados pessoais pelos
prazos de prescrição ou caducidade referentes aos direitos que dele resultam ou para
o cumprimento de obrigações legais a que o SFRA esteja abrangida.
A SFRA poderá também conservar dados pessoais para fins estatísticos limitados,
porém, ao mínimo indispensável para esse efeito.
Quais os seus direitos
Nos termos da legislação de proteção de dados em vigor, garantimos-lhe os direitos de
acesso, retificação, apagamento, limitação do tratamento, portabilidade e oposição.
Se quiser exercer o direito de oposição relativamente envio de informações sobre as
atividades, ou protocolos e outras ações de promoção exclusivas da SFRA, poderá
sempre fazê-lo no momento da assinatura da proposta de sócio ou em qualquer outro
momento junto da SFRA.

Garantimos ainda que sob nenhuma condição os seus dados pessoais são tratados de
forma exclusivamente automatizada.
O exercício destes direitos poderá ser realizado através do seguinte canal:
· Sede da SFRA;
O titular dos dados poderá ainda, sempre que considerar pertinente, apresentar
reclamação junto da Autoridade Nacional de Controlo (Comissão Nacional de Proteção
de Dados).

