POLÍTICA DE PRIVACIDADE
25 de Maio de 2018
A Renovar a Mouraria é uma ONGD de utilidade pública que tem como fim a intervenção social
e comunitária, a produção e dinamização cultural e artística, e o desenvolvimento local e
empreendedorismo social, tendo como foco de ação o bairro da Mouraria, mas alargando-a à
cidade e ao mundo, assente na promoção da partilha de culturas, da inclusão, e da melhoria das
condições de vida das comunidades nacionais e migrantes.
Porquê esta política de privacidade?
Para dar a conhecer as regras gerais de privacidade e tratamento dos dados pessoais de pessoas
físicas que a Renovar a Mouraria recolhe e trata em cumprimento da legislação de proteção de
dados, designadamente das exigências impostas pelo Regulamento Geral de Proteção de Dados
(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) e demais legislação específica aprovada neste âmbito.
A divulgação desta Política de Privacidade visa nomeadamente definir regras claras de tratamento
de dados pessoais, assegurando que todos os que lhe confiam o tratamento dos seus dados tenham
conhecimento da forma como a Renovar a Mouraria os trata e quais os direitos que lhes assistem
nesta matéria.
O que são dados pessoais?
Dados pessoais são qualquer informação, de qualquer natureza e independentemente do respetivo
suporte, incluindo som e imagem, relativa a uma pessoa singular identificada ou identificável.
É considerada identificável a pessoa que possa ser identificada direta ou indiretamente, designadamente por referência a um número de identificação ou a um ou mais elementos específicos da
sua identidade física, fisiológica, psíquica, económica, cultural ou social.
Quem é o responsável pelo tratamento dos seus dados?
Associação Renovar a Mouraria
Beco do Rosendo, n.º 8 e 10, 1100-460 Lisboa
Tel.: + 351 922 191 892 / + 351 218 885 203
Email: geral@renovaramouraria.pt
Website: http://www.renovaramouraria.pt
Os dados fornecidos serão sujeitos a tratamento informático e constarão na base de dados da
Renovar a Mouraria.
De onde provem a sua legitimidade para o tratamento dos seus dados?
A Renovar a Mouraria poderá proceder ao tratamento dos seus dados pessoais numa das seguintes
situações:
1. Quando tiver dado o seu consentimento para o tratamento dos seus dados pessoais para uma ou
mais finalidades específicas;
2. Quando o tratamento for necessário para a execução de um contrato no qual seja parte, ou para
diligências pré-contratuais a seu pedido;
3. Quando o tratamento for necessário para o cumprimento de uma obrigação jurídica a que a
Renovar a Mouraria esteja sujeita;
4. Quando o tratamento for necessário para efeito dos interesses legítimos prosseguidos pela Renovar a Mouraria ou por terceiros, exceto se prevalecerem os seus interesses ou direitos e liberdades fundamentais que exijam a proteção dos dados pessoais, em especial se o titular for menor.

Que dados tratamos?
- Para os associados:
A Renovar a Mouraria é a entidade responsável pela recolha e tratamento dos seus dados pessoais
de associado, como sejam nome, número de contribuinte, data de nascimento, profissão, morada,
telefone ou telemóvel e email.
Os dados fornecidos correspondem aos constantes do seguinte formulário:
http://renovaramouraria.force.com/AssociadoPart, cujo envio demonstra o seu interesse em ser
associado.

- Para os amigos:
A Renovar a Mouraria é a entidade responsável pela recolha e tratamento dos seus dados pessoais
de amigo, como sejam, o nome e o email.
Os dados fornecidos correspondem aos constantes do seguinte formulário:
http://renovaramouraria.force.com/Amigos, cujo envio demonstra o seu interesse em ser amigo.
- Para os subscritores da newsletter:
A Renovar a Mouraria é a entidade responsável pela recolha e tratamento dos seus dados pessoais
de subscritor da newsletter, como sejam, o nome e email.
Os dados fornecidos correspondem aos constantes do seguinte formulário:
http://renovaramouraria.force.com/Newsletter_subs, cujo envio efetiva a sua subscrição.
- Para os voluntários:
A Renovar a Mouraria é a entidade responsável pela recolha e tratamento dos seus dados pessoais
de voluntário, como sejam, nome, género, estado civil, morada, número do documento de
identificação, contribuinte fiscal, telefone, data de nascimento, nacionalidade e email, bem como
em qualquer fotografia ou vídeo em que se encontre identificado.
A Renovar a Mouraria propõe diversas ações de voluntariado, entre as quais:
(i)
Trabalho Voluntário
Os dados fornecidos correspondem aos constantes do seguinte formulário:
http://renovaramouraria.force.com/VoluntariadoEspont
(ii)
Apoio ao estudo
Os dados fornecidos correspondem aos constantes do seguinte formulário:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdgOFjKmImvmTMjZb81L3ewa85zLrFhcLTCGl
m2xGaysETF8A/viewform
(iii)
Há Arraial na Mouraria
Os dados fornecidos correspondem aos constantes do seguinte formulário:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfmAaMcjH8NhOwP65iOqxcfU5AYT1v5Ew8cz7
QQ3PuDwD8iIg/viewform
O envio dos dados solicitados nestes formulários demonstra o seu interesse em integrar o
Programa
de
Voluntariado
da
Renovar
a
Mouraria,
que
encontra
em
http://www.renovaramouraria.pt/wp-content/uploads/2013/01/Programa-de-VoluntariadoARM-2018-1.pdf. Tais dados também poderão ser facultados presencialmente.
Para confirmar a sua identidade e que preenche as condições estabelecidas no Programa
selecionado, a Renovar a Mouraria poderá, aquando da celebração do contrato de voluntariado,
solicitar que apresente alguns documentos comprovativos, como seja o seu documento de
identificação, e ficar com cópia dos mesmos para o cumprimento de obrigações estabelecidas por
lei, bem como pelo(s) financiador(es), caso existam.
Os dados fotográficos ou de vídeo que possam ser recolhidos pela Renovar a Mouraria no decurso
do Programa de Voluntariado poderão, com o seu consentimento, ser por esta utilizados para a
promoção das actividades em que esteja inserido.
Caso se encontre a prestar serviço voluntário no âmbito de outro Programa de voluntariado, como
seja o Serviço Voluntário Europeu | Erasmus +, os dados recolhidos pela Renovar a Mouraria
serão os necessários para o cumprimento do mesmo.

- Para os utentes, beneficiários e participantes em projectos/actividades desenvolvidos pela
associação:
Em todos os casos a Renovar a Mouraria é a entidade responsável pela recolha e tratamento dos
seus dados pessoais, como sejam, nome, género, estado civil, morada, número do documento de
identificação, contribuinte fiscal, telefone, data de nascimento, nacionalidade e email, bem como
em qualquer fotografia ou vídeo em que se encontre identificado.
Alguns projectos/actividades desenvolvidas e serviços prestados obrigam a Renovar a Mouraria
a respeitar determinadas condições estabelecidas pelo(s) seu(s) financiador(es) públicos
nacionais, europeus e internacionais.
Para confirmar a sua identidade e o cumprimento dessas condições a Renovar a Mouraria pode,
desde a sua inscrição até ao termo dos mesmos, solicitar que apresente alguns documentos
comprovativos, como seja o seu documento de identificação, e ficar com cópia dos mesmos para
o cumprimento de obrigações estabelecidas por lei, bem como pelo(s) financiador(es), caso
existam.
Caso seja nacional de país terceiro, para além dos dados indicados, a Renovar a Mouraria poderá
solicitar, aquando da sua inscrição, outras informações relativas à sua situação em Portugal,
podendo, para o efeito, pedir que apresente alguns comprovativos e ficar com cópia dos mesmos
para o cumprimento de obrigações estabelecidas por lei, bem como pelo(s) financiador(es), caso
existam.
Caso seja menor, a sua inscrição no projecto/actividade deverá ser precedida de autorização
expressa do encarregado de educação, podendo a Renovar a Mouraria requerer a apresentação de
documento que comprove que detém o exercício das responsabilidades parentais.
Os dados fotográficos ou de vídeo que possam ser recolhidos pela Renovar a Mouraria no decurso
do projecto/actividade/serviço poderão ser por esta utilizados para a promoção das respectivas
actividades, com o seu consentimento ou o do seu encarregado de educação, caso seja menor.
- Para quem faça um donativo:
A Renovar a Mouraria é a entidade responsável pela recolha e tratamento dos dados pessoais que
transmitiu aquando do seu donativo, como sejam, nome, morada, contribuinte fiscal, data de
nascimento, profissão, telefone e email.
Os dados fornecidos aquando da sua declaração de vontade em fazer um donativo correspondem
aos constantes dos seguintes formulários:
(i) Para um donativo pontual: http://renovaramouraria.force.com/DonativoPontualPart
(ii) Para um donativo regular: http://renovaramouraria.force.com/DonativoRegularPart
O envio dos dados solicitados nestes formulários demonstra o seu interesse em fazer um donativo
à Renovar a Mouraria. Tais dados também podem ser facultados por email ou presencialmente.
- Para os clientes:
A seu pedido, os seus dados pessoais, como sejam o nome e o contribuinte fiscal, poderão ser
recolhidos e tratados pela Renovar a Mouraria.
Com que finalidade os tratamos?
O tratamento dos seus dados pessoais poderá ser efectuado para uma ou várias das seguintes
finalidades:
1. Para proceder o seu registo como associado, amigo, subscritor da newsletter, voluntário,
doador e/ou participante em algum projecto/actividade;
2. Para lhe enviar, por contacto telefónico, sms e/ou email, informações relativas às
actividades por nós desenvolvidas, mas também para apelarmos à ação e ao seu
envolvimento.
3. Para lhe enviar, por email, a newsletter;
4. Para lhe comunicar, por contacto telefónico, sms e/ou email, toda e qualquer informação
relativa ao projecto/actividade/serviço no qual se encontra integrado, bem como
responder a qualquer pedido que a ele diga respeito;

5. Para efeitos de avaliação e registos dos projectos/actividades/serviços em que se encontra
integrado, pela Renovar a Mouraria, seu(s) financiador(es) e/ou auditores externos, caso
existam;
6. Para fins estatísticos;
7. Para efeitos de divulgação social das actividades desenvolvidas no âmbito do(s)
Programa(s) de Voluntariado e projectos/actividades em que se encontra inscrito;
8. Para efeitos de envio, por email, de convites para participar em eventos promovidos pela
Renovar a Mouraria, como sejam concertos, tertúlias, workshops, conferências,
campanhas de angariação de fundos para projectos/actividades;
9. Para o registo dos donativos efectuados, quer sejam em dinheiro ou em bens;
10. Para efeitos de facturação;
11. Para efeitos de cumprimento de obrigações legais.
A Renovar a Mouraria não comercializará os seus dados pessoais. Os mesmos destinam-se a
integrar a base de dados da associação, que os tratará em consonância com as finalidades descritas.
Durante quanto tempo?
- Para os associados, amigos e subscritores da newsletter:
Os seus dados pessoais serão conservados durante todo o período em que for associado, amigo
e/ou subscritor da newsletter, isto é enquanto a sua condição não for por qualquer motivo
cancelada, ou pelo prazo que a lei venha a estabelecer.

- Para os participantes em Programas de Voluntariado, projectos/actividades desenvolvidos
pela Renovar a Mouraria, utentes e beneficiários:
Os seus dados pessoais serão conservados durante todo o período de vigência do Programa de
Voluntariado ou projecto/actividade/serviço em que se encontra integrado, salvo se a sua
participação for por qualquer motivo cancelada, ou pelo prazo que o(s) financiador(es) ou a lei
venha(m) a estabelecer.
- Para os doadores e clientes:
Os seus dados pessoais serão conservados pelo período estabelecido para o cumprimento das
obrigações legais que incumbem à Renovar a Mouraria, nomeadamente as fiscais.
Como utilizamos os seus dados?
- Para os associados:
Os seus dados pessoais serão utilizados pela Renovar a Mouraria para fins de facturação. A
Renovar a Mouraria emitirá os documentos necessários, nomeadamente os fiscais, no momento
do pagamento das respectivas quotas anuais.
Da mesma forma, os seus dados de contacto poderão ser utilizados pela Renovar a Mouraria para
que lhe seja remetida toda e qualquer informação relacionada com a sua qualidade de sócio, bem
como com as actividades que desenvolve.

- Para os amigos:
Os seus dados de contacto poderão ser utilizados pela Renovar a Mouraria para que lhe seja
remetida toda e qualquer informação relacionada com a sua condição como amigo, bem como
com as actividades que desenvolve.
- Para os subscritores da newsletter:
Os seus dados de contacto serão utilizados pela Renovar a Mouraria para que lhe seja remetida a
newsletter da associação.
- Para os doadores e os clientes:
Os seus dados pessoais serão utilizados pela Renovar a Mouraria para fins de facturação. A
Renovar a Mouraria emitirá os documentos necessários, nomeadamente os fiscais, no momento
da realização do seu donativo ou da aquisição do bem ou do serviço disponibilizado pela Renovar
a Mouraria.

- Para os participantes em Programas de Voluntariado, projectos/actividades desenvolvidos
pela Renovar a Mouraria, utentes e beneficiários:
Os seus dados pessoais serão utilizados para fins de inscrição, execução, avaliação e verificação
pela Renovar a Mouraria e pelo(s) financiador(es), caso exista(m), do bom desenvolvimento do
projecto no qual se encontra integrado, bem como para fins estatísticos.
Da mesma forma, os seus dados de contacto poderão ser utilizados pela Renovar a Mouraria para
que lhe seja remetida toda e qualquer informação relacionada com o Programa de Voluntariado
ou o projecto/actividade/serviço no qual se encontra integrado, bem como sobre actividades ou
projectos futuros que possam ser do seu interesse.
Sempre que se verifiquem parcerias formais ou informais com entidades terceiras, os seus dados
pessoais só poderão ser transmitidos pela Renovar a Mouraria às mesmas, e por estas utilizados,
mesmo que no âmbito de um encaminhamento técnico, com o seu prévio consentimento.
A transmissão dos seus dados pessoais limitar-se-á sempre ao mínimo necessário para atingir o
objectivo pretendido.
- Para as pessoas cujos dados pessoais tenham sido transmitidos à Renovar a Mouraria por
uma outra entidade no âmbito de um encaminhamento técnico:
A Renovar a Mouraria só procederá ao tratamento dos seus dados pessoais se tiver o seu
consentimento para o efeito. Pelo que, antes de proceder ao tratamento dos seus dados pessoais,
irá averiguar junto da entidade que lhos transmitiu que tem o seu consentimento para a respectiva
transmissão e tratamento.
O que implica o seu consentimento?
A prestação do seu consentimento, nos casos que se aplique, deve ser livre e esclarecida.
A Renovar a Mouraria está disponível para esclarecer quaisquer dúvidas que possa ter
relativamente à presente política de privacidade e ao tratamento dos seus dados pessoais.
Com o seu consentimento, a Renovar a Mouraria recolherá e manterá, em segurança, uma cópia
do seu documento de identificação, bem como as cópias dos documentos:
- Que possa considerar necessários para a sua inscrição e participação num
projecto/actividade/serviço, bem como respectiva avaliação; e/ou
- Que possa necessitar para comprovar a concretização dos objectivos do
projecto/actividade/serviço ao(s) seu(s) financiador(es).
Quais são os seus direitos quando nos faculta os seus dados?
Tem o direito de solicitar o acesso, a rectificação e o apagamento dos seus dados pessoais.
Também pode pedir a limitação do tratamento ou se opor ao mesmo. Tem igualmente a
possibilidade de pedir a portabilidade dos seus dados pessoais.
Tem ainda o direito de retirar o seu consentimento em qualquer altura.
Caso pretenda exercer algum dos direitos acima mencionados, deverá contactar-nos por escrito,
através do email: geral@renovaramouraria.pt ou de carta registada enviada para: Beco do
Rosendo, n.º 8 e 10, 1100-460 Lisboa, Portugal.

Também tem o direito de apresentar, a qualquer momento, uma reclamação à autoridade de
supervisão e controlo, a saber: Comissão Nacional de Proteção de Dados (CNPD) – Rua de São
Bento, n.º 148, 3.º, 1200-821 Lisboa; Telefone - +351213928400; fax - +351213976832; email –
geral@cnpd.pt
Alterações na Política de Privacidade
A Renovar a Mouraria reserva-se o direito de, em qualquer altura, proceder a reajustamentos ou
alterações à presente Política de Privacidade. Estas alterações serão devidamente publicitadas
neste site www.renovaramouraria.pt.
A Renovar a Mouraria assume o compromisso de o informar caso as alterações tenham
repercussões na utilização dos seus dados pessoais.

