
POLÍTICA DE CONFIDENCIALIDADE

A Liga  Social  e  Cultural  Campos do Lis  (LSCCL)  compromete-se  a tratar  os  dados pessoais  de clientes,
colaboradores e de outras partes interessadas de acordo com o Regulamento 2016/679, de 27 de abril de
2016,  respeitando a  transparência  do processo,  a  reserva  da vida  privada e  dos  direitos,  liberdades e
garantias fundamentais. 

Os dados pessoais são recolhidos após o consentimento do titular ou seu representante, são arquivados em
suporte digital e papel, para uso exclusivo da LSCCL ou para responder a solicitações de entidades, sendo
neste âmbito apenas disponibilizados os dados solicitados de acordo com o parecer da Comissão Nacional
de Proteção de Dados (CNPD) quanto a esta matéria.  
Para qualquer alteração a esta premissa será pedido o consentimento informado. 

A entrega de documentos com dados pessoais autoriza automaticamente o seu tratamento. 

O acesso à informação relativa aos dados pessoais é restrita aos seus titulares, gestores de processo e a
quem, por inerência das funções exercidas na LSCCL, utiliza os dados em causa, estando este obrigado a agir
de acordo com a Politica de Ética da LSCCL e Sigilo Profissional.  

A Instituição, por sua vez, reserva-se no direito de assegurar a privacidade e confidencialidade dos seus
dados  e  factos  enquanto  pessoa  coletiva,  em  relação  a  todos  que  com  eles  contactem  ou  tenham
conhecimento  (utentes,  colaboradores,  terceiros),  mesmo  já  não  existindo qualquer  vínculo  contratual
entre esta entidade e essas pessoas. 

Reservamo-nos ao direito de revisão desta Política de Confidencialidade, sempre com enquadramento na
legislação em vigor e devidamente divulgada nas redes de comunicação interna e externa da Instituição. 
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TERMOS E CONDIÇÕES

A proteção da sua privacidade é prioritária para a Liga Social e Cultural Campos do Lis. Discriminamos de
seguida  a  forma  como  usamos  a  informação  recolhida  através  do  nosso  website.  Por  favor,  leia  com
atenção. 

1. QUE INFORMAÇÃO RECOLHEMOS NA LIGA SOCIAL E CULTURAL CAMPOS DO LIS?
Informação pessoal
A  informação  pessoal  recolhida  pela  Liga  Social  e  Cultural  Campos  do  Lis  é  sempre  fornecida
voluntariamente pelos utilizadores do nosso website, por exemplo, quando preenchem um formulário de
contactos, de sugestões/reclamações ou subscrevem a nossa newsletter.
A  informação  recolhida  pode  variar  consoante  as  situações  e  incluir,  entre  outros  dados,  o  nome  do
utilizador, o seu email, endereço e número de telefone. 
Outras informações
A Liga Social  e Cultural  Campos do Lis  recolhe informações anónimas quando os utilizadores visitam o
website. Estas informações podem incluir,  a título de exemplo, o tipo de aparelho, sistema operativo e
browsers  utilizados  para  aceder  ao  site,  localização  geográfica,  duração  da  visita  e  número  de  página
visitadas. Não é possível relacionar estes elementos com os utilizadores individuais. 

2. O QUE FAZEMOS COM A INFORMAÇÃO RECOLHIDA?
Toda a informação recolhida pela Liga Social e Cultural Campos do Lis é para seu uso exclusivo, e a Liga
Social e Cultural Campos do Lis compromete-se a não a vender, trocar, alugar ou partilhar a terceiros sem o
consentimento do utilizador, exceto se a isso for obrigada por decisão de tribunal. 
A informação recolhida é organizada internamente numa base de dados e pode ser utilizada para: 

- melhorar os nossos serviços; 
- aperfeiçoar o serviço disponibilizado aos nossos clientes; 
- enviar informação periódica que pode ser do interesse dos utilizadores; 
- melhorar os conteúdos do nosso Website.

3. COOKIES
O que são cookies? 
Os cookies são pequenos ficheiros colocados no browser dos utilizadores quando estes visitam o nosso
Website. Os cookies recolhem apenas informação anónima, não permitindo aceder ao computador dos
utilizadores ou a qualquer informação pessoal. 
Os cookies podem ser: 

- Cookies de sessão - são temporários, permanecem no browser no utilizador até ele sair do
Website e permitem à Liga Social e Cultural Campos do Lis obter informação estatística sobre o
comportamento dos utilizadores durante a visita. 
- Cookies permanentes - ficam armazenados no browser do utilizador até serem apagados ou
expirarem o seu prazo e são utilizados sempre que ele efetua uma nova visita ao Website para
reconhecer o utilizador.

A Liga Social e Cultural Campos do Lis usa: 
- Cookies analíticos – Este cookies recolhem informação estatística anónima que ajuda a Liga
Social e Cultural Campos do Lis a perceber a forma como os utilizadores utilizam o Website.
- Cookies de publicidade – Servem para medir a eficácia da nossa publicidade e ajudam-nos a
tomar decisões sobre a forma como a otimizar em função das preferências e comportamentos
dos utilizadores.

4. TRACKING PIXEL
A Liga Social e Cultural Campos do Lis pretende saber se são abertas e que links são clicados para que
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possamos ir de encontro aos interesses dos nossos subscritores. Todas as newsletters enviadas pela Liga
Social e Cultural Campos do Lis contêm também um link que dá ao utilizador a opção de deixar de receber a
nossa newsletter. 

5. LINKS PARA SITES DE TERCEIROS
Este Website, designadamente a newsletter, pode conter links para outros sites de interesse. A Liga Social e
Cultural Campos do Lis não possui qualquer forma de controlar a forma como esses sites recolhem e tratam
a informação dos seus utilizadores. 

6. SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO RECOLHIDA
A  Liga  Social  e  Cultural  Campos  do  Lis  adota  as  ações  apropriadas  na  recolha,  armazenamento  e
processamento  da  informação  e  toma  todas  as  precauções  técnicas  e  organizacionais  consideradas
necessárias para evitar acessos não autorizados à informação fornecida pelos nossos utilizadores, incluindo
o alojamento em servidores e encriptação das comunicações. 

7. ALTERAÇÕES À POLÍTICA DE PRIVACIDADE & COOKIES
A Liga Social e Cultural Campos do Lis reserva-se no direito de proceder a alterações à nossa política de
privacidade e  cookies,  pelo  que poderá  vir  a  notificar  os  utilizadores  por  email  nessa  eventualidade e
recomenda a visita a esta página. 

8. CONSENTIMENTO, RECTIFICAÇÃO E OPOSIÇÃO
O uso deste Website pressupõe a aceitação da sua política de privacidade e cookies. Se tiver dúvidas sobre
a nossa política de privacidade, pretender retificar os dados fornecidos ou solicitar a sua eliminação, mesmo
depois de os ter fornecido, por favor contacte a Liga Social e Cultural Campos do Lis, por carta ou email. 

9. ENTIDADE RESPONSÁVEL
Liga Social e Cultural Campos do Lis

10. CONTACTO
Email: geral@ligacamposlis.com
Morada: Rua Prof. José Pires da Fonseca, nº 5, Gândara dos Olivais, 2415-335 Leiria
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