1.

TERMOS DE UTILIZAÇÃO E POLÍTICA DE PRIVACIDADE

A Associação Portuguesa de Nutrição (APN) é uma pessoa coletiva de direito privado que respeita a
privacidade dos seus associados, formandos e clientes. Temos uma importante responsabilidade e
compromisso no que respeita à segurança do nosso site e à proteção dos dados que nos são fornecidos.
Todos os dados de caráter pessoal que nos forem facultados no preenchimento dos formulários,
através de email ou por qualquer outro meio serão tratados em conformidade com a presente Política
de Privacidade, como está previsto no Regulamento Geral de Proteção de Dados (RGPD).
Este documento tem como objetivo esclarecer os titulares dos dados, sobre as informações que
recolhemos, o motivo da recolha, bem como as opções que disponibilizamos para que os titulares dos
dados retifiquem ou solicitem a eliminação da informação.

2.

RESPONSÁVEL PELO TRATAMENTO DE DADOS

O responsável pelo tratamento dos dados pessoais é a APN, pessoa coletiva nº 501 442 413, com sede
na Rua João das Regras, 278 e 284, R/C3, 4000-291 Porto, número de telefone +(351) 222085981. A APN
assume o compromisso de tratar os dados dos seus associados de uma forma clara e responsável.

3.

INFORMAÇÃO RECOLHIDA

A APN recolhe dados sobre os formandos/clientes quando estes se registam e preenchem os
formulários de inscrição eletrónicos ou em formato de papel.
Para a APN, a segurança e a privacidade dos dados pessoais assumem uma elevada importância, pelo
que a recolha e o tratamento dos mesmos são sempre feitos com consentimento do titular ou quando
tal seja necessário para a prestação dos nossos serviços, tendo sempre em vista a sua melhoria.
Solicitamos o seu consentimento expresso antes de utilizarmos as informações para fins diferentes dos
previstos na presente Política de Privacidade.
Poderá cancelar/limitar este serviço a qualquer altura, devendo, para esse efeito, enviar uma
mensagem de correio eletrónico para o contacto referido no ponto 9 da presente Política de
Privacidade.

4.

REGISTO DOS DADOS PESSOAIS

Quando um formando transmite os seus dados pessoais à APN (através dos formulários, documentos
ou plataformas) é-lhe solicitado um conjunto de dados pessoais. Esta informação é essencial para
garantir o processo de inscrição e prestar um serviço personalizado.
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5.

UTILIZAÇÃO DOS DADOS RECOLHIDOS

Utilizamos as informações que recolhemos para:
- Formalizar a inscrição nas formações;
- Enviar newsletters e informações acerca da nossa oferta formativa;
- Corresponder às necessidades dos formandos, através do envio de questionários de satisfação e de
diagnóstico de necessidades;
- Realizar procedimentos que decorram de uma obrigação legal;
- Emitir certificados e documento contabilísticos;
- Tratar para fins estatísticos e relatórios internos;
- Garantir a execução dos contratos efetuados pelos formadores com a APN.

6.

COMUNICAÇÃO DE DADOS

A APN comunica a informação a entidades parceiras (quando aplicável à DGERT e IEFP), no âmbito da
emissão de certificados ou de imposições legais.

7.

SEGURANÇA E CONFIDENCIALIDADE

A APN preocupa-se com a sua privacidade e a proteção dos seus dados pessoais, pelo que tem
implementado medidas técnicas e organizativas que asseguram a confidencialidade dos dados.
Qualquer entidade subcontratada ou parceira estará, igualmente, obrigada a estritas medidas de
segurança e apenas processará as informações de acordo com o nosso consentimento.
A APN compromete-se a proteger os seus dados e a não disponibilizar os mesmos a terceiros para
efeitos de marketing.

8.

PRAZO DE CONSERVAÇÃO DA INFORMAÇÃO

A APN preservará os seus dados durante o período necessário, de forma a cumprir o propósito da sua
recolha, bem como no âmbito das exigências legais aplicáveis.
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9.

DIREITOS DO TITULAR DOS DADOS

Os formandos da APN, caso pretendam, podem solicitar, a qualquer momento, a alteração ou
cancelamento do tratamento dos dados e envio de informação.
Desta forma, o titular dos dados, deverá contactar a APN, por escrito, através do email
geral@apn.org.pt ou carta, enviada para: Associação Portuguesa de Nutrição | Rua João das Regras, n.º 278 e
284 - R/C 3 | 4000-291 Porto

Tem ainda o direito de apresentar uma reclamação à Comissão Nacional de Proteção de Dados.

10. ALTERAÇÃO À POLÍTICA DE PRIVACIDADE
A APN poderá, a qualquer momento, atualizar esta Política de Privacidade pelo que solicitamos que
reveja periodicamente este documento para se manter atualizado.
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