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POLÍTICA DE PRIVACIDADE 

A ADIV - Associação para o Desenvolvimento e Investigação de Viseu a seguir 
identificada apenas como ADIV, é uma associação sem fins lucrativos, que tem por 
objetivo o exercício da atividade de investigação e desenvolvimento em todos os 
domínios de interesse do IPV e das suas escolas integradas. 

No contexto da sua atividade, procede ao tratamento de dados pessoais, pretendendo 
assegurar com rigor, eficácia e segurança a proteção de todos os dados que recolhe e 
trata. 

Neste sentido, o presente documento estabelece a nossa política de privacidade, 
também aplicável ao nosso site, através do endereço www.adiv.pt . 

Nesta Política pretendemos dar a conhecer as regras e procedimentos que aplicamos 
ao tratamento de dados pessoais, respeitando, designadamente, o Regulamento (UE) 
2016/679 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 27 de abril de 2016. 

 

 

OBJETIVOS E ABRANGÊNCIA DA POLÍTICA DE PROTEÇÃO DE DADOS PESSOAIS 

Esta Política aplica-se exclusivamente à recolha e tratamento de dados pessoais por 
cujo tratamento a ADIV é responsável, no âmbito dos serviços que disponibiliza e em 
todas as situações em que ocorra um tratamento de dados pessoais por parte da ADIV 
como por exemplo, em seminários e parcerias de divulgação científica. 
No website da ADIV poderão estar incluídos links de acesso a outros websites, que são 
alheios à ADIV, mas que poderão resultar de parcerias estabelecidas. A disponibilização 
de tais links é efetuada de boa-fé, não podendo a ADIV ser responsabilizada pela 
recolha e tratamento de dados pessoais eventualmente efetuada através desses 
websites, pelo que não assume responsabilidades nem garantias relativamente a tais 
websites. 

 

O QUE SÃO DADOS PESSOAIS 

Dados pessoais são informação, de qualquer natureza e independentemente do 
respetivo suporte, incluindo som e imagem, relativos a associados, clientes, 
colaboradores, prestadores de serviços, candidatos a ações de formação, beneficiários 
de programas promovidos pela ADIV, participantes em eventos promovidos pela ADIV, 
colaboradores das empresas incubadas, formadores e formandos, utilizadores do site, 
entre outros. 
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 A ADIV apenas recolhe dados que se mostrem adequados, pertinentes e limitados ao 
que é necessário relativamente à prestação de serviços e adequados às finalidades 
para as quais são recolhidos e tratados. 

São exemplos de dados pessoais o nome completo, data de nascimento, endereço 
postal ou de correio eletrónico, contacto telefónico, NIF e outros que decorram das 
exigências legais a que a ADIV está sujeita. 

 

RESPONSÁVEL PELO TRATAMENTO DE DADOS 

A entidade responsável pelo tratamento dos dados pessoais é a ADIV, a quem compete 
determinar as finalidades e os meios de tratamento dos mesmos. 
Para este efeito, caso o titular dos dados pessoais necessite de entrar em contacto com 
o responsável pelo tratamento de dados, poderá fazê-lo através dos meios e contactos 
indicados: 

Morada: Campus Politécnico, Pavilhão Oficinal Gabriel Afonso, 3504-510 Viseu 

Telefone: 232 480 662 

Email: adiv@adiv.pt 

 

QUANDO E COMO RECOLHEMOS OS SEUS DADOS PESSOAIS 

A ADIV poderá recolher dados pessoais através de via telefónica, por escrito, através 
do seu website, garantindo, sempre que necessário, o prévio consentimento do titular 
dos dados pessoais. 
Existem dados pessoais indispensáveis à boa execução dos contratos, pelo que, em 
caso de falta ou insuficiência dos mesmos, a ADIV não poderá disponibilizar o serviço 
em causa. 
Os dados pessoais recolhidos podem ser tratados informaticamente e de forma 
automatizada ou não automatizada, garantindo a ADIV em todos os casos o estrito 
cumprimento da legislação de proteção de dados pessoais, com esta política de 
privacidade e sem prejudicar os direitos e liberdades dos titulares. 
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QUEM SÃO OS DESTINATÁRIOS DOS DADOS PESSOAIS 

Sem prejuízo dos destinatários indicados ao longo desta Politica de Proteção de Dados, 
a ADIV poderá comunicar os dados pessoais do Cliente/Associado, com a finalidade do 
cumprimento de obrigações legais nomeadamente a entidades policiais, judiciais, fiscais 
e reguladoras. 
A ADIV poderá transmitir os dados a terceiros, nomeadamente, entre outros, no âmbito 
do cumprimento de obrigações legais, designadamente à Administração Tributária e 
Aduaneira (caso da emissão de faturas e outros documentos fiscalmente relevantes), 
organismos públicos, entidades gestoras de programas e às entidades certificadoras 
envolvidas nos processos de formação certificada. 

 

QUAIS AS FINALIDADES DO TRATAMENTO DOS DADOS PESSOAIS 

Em geral, os dados pessoais recolhidos pela ADIV têm por base e destinam-se à gestão 
dos associados, da relação contratual, à prestação dos serviços contratados, à 
adequação dos serviços às necessidades e interesses do Cliente/Associado, 
nomeadamente para efeitos de análise de inscrição/candidatura à frequência de ações 
de formação. Também para efeitos comunicacionais, nomeadamente envio de 
conteúdos e informações relacionadas com cursos (por correio tradicional ou 
eletrónico), emissão de certificados de formação, faturação ou envio de newsletters e 
convites. 
Desde que legalmente admissível, e cumprindo os requisitos aplicáveis, poderemos 
ainda usar os dados para efeitos de difusão de informações institucionais da ADIV e/ou 
dar a conhecer cursos, publicações, eventos relacionados com a atividade da ADIV, 
bem como para a realização de inquéritos de avaliação. 

 

CONSERVAÇÃO E ELIMINAÇÃO DE DADOS 

O período de tempo durante o qual os dados pessoais são armazenados e conservados 
varia de acordo com a finalidade para a qual a informação é tratada. 
Existem requisitos legais que obrigam a conservação dos dados por um período de 
tempo mínimo (como sejam conservação de faturação, escrituração comercial, 
entidades gestoras, entre outras). Sempre que não exista uma exigência legal 
específica, os dados serão armazenados e conservados apenas pelo período mínimo 
indispensável para a prossecução das finalidades que motivaram a sua recolha ou o 
seu posterior tratamento, nos termos definidos na lei, sendo eliminados após tal período. 
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DIREITOS DOS TITULARES DOS DADOS PESSOAIS 

Enquanto titulares dos dados pessoais, é garantido aos Clientes/Associados, a qualquer 
momento, o direito de acesso, retificação, atualização, limitação e eliminação dos seus 
dados pessoais (salvo quanto aos dados que são indispensáveis à prestação dos 
serviços pela ADIV devidamente identificados no Formulário como sendo de 
fornecimento obrigatório e salvo quanto ao cumprimento de obrigações legais), o direito 
de oposição à utilização dos mesmos para fins comerciais por parte da ADIV e à retirada 
do consentimento, bem como o direito à portabilidade dos dados. 

Sem prejuízo do disposto no RGPD, o titular dos dados pessoais poderá solicitar a 
retificação, atualização, limitação, eliminação ou opor-se ao tratamento dos seus dados 
pessoais ou remover o consentimento diretamente ou através dos contactos 
mencionados para o efeito no presente documento. 

O mesmo se verifica relativamente às comunicações com vista à divulgação da atividade 
e dos serviços da ADIV, nomeadamente através de e-mail, caso o titular dos dados 
pessoais não pretenda continuar a rececionar esta informação poderá, a qualquer 
momento, retirar esse consentimento. 

 

DIREITO A APRESENTAR UMA RECLAMAÇÃO 

Qualquer reclamação poderá ser efetuada diretamente à ADIV, através dos contactos 
disponibilizados neste documento para o efeito ou o Cliente/Associado pode reclamar 
diretamente para a Autoridade de Controlo, que é a Comissão Nacional de Proteção de 
Dados (CNPD), utilizando os contactos disponibilizados por esta entidade para o efeito. 

 

MEDIDAS DE PROTEÇÃO DOS DADOS PESSOAIS 

A ADIV aplica diversas medidas técnicas organizativas adequadas para proteger os 
dados pessoais dos seus Clientes/Associados. 

 

ALTERAÇÕES À POLITICA DE PRIVACIDADE  

Ocasionalmente, a ADIV atualizará esta Política de Privacidade, sendo essas alterações 
devidamente publicitadas nos diversos canais de comunicação da ADIV.  


