Política de Privacidade
A Escola de Natação "HERÓIS DO MAR" é responsável por este website e compromete-se a
assegurar a privacidade, a confidencialidade e a segurança dos seus dados pessoais e os seus
direitos enquanto titular dos dados pessoais, em cumprimento do disposto no Regulamento
(UE) 2016/679 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 27 de abril de 2016 (“RGPD”),
relativo à proteção das pessoas singulares no que diz respeito ao tratamento de dados
pessoais e à livre circulação desses dados, e na demais legislação europeia e nacional aplicável.
Esta página tem como objetivo dar a conhecer aos Titulares dos Dados as regras gerais de
tratamento de dados pessoais.
Os dados peticionados no presente Website e/ou formulários nele contidos, são recolhidos e
tratados no âmbito da sua atividade e para finalidades específicas, como, entre outras, a
prestação de serviços de ensino, a divulgação de iniciativas, a divulgação das suas aulas e/ou
cursos de natação, a inscrição nas aulas e/ou cursos de natação, a criação de um seguro para
quem frequenta as aulas e/ou cursos, gerir e salvaguardar o transporte para o local da
realização das aulas (se for caso disso) e para que a utilização da piscina e outras
infraestruturas esteja assegurada.
Os dados pessoais são tratados exclusivamente pela Escola de Natação “HERÓIS DO MAR” e
são confidenciais, pelo que, por regra, não serão transmitidos ou de qualquer modo
disponibilizados a terceiros, exceto em determinadas situações, dentro das finalidades da sua
recolha e tratamento e com os fundamentos jurídicos legalmente definidos.
A Escola de Natação “HERÓIS DO MAR” poderá partilhar dados pessoais com entidades
externas como por exemplo, autoridades públicas, por imposição legal, ou com
subcontratantes, como sejam entidades certificadoras, consultores externos, prestadores de
serviços, entidades seguradoras, fornecedores de tecnologias de informação, comunicações ou
outros serviços, dentro dos limites e enquadramento legais.
Em cumprimento do princípio da minimização de dados, os dados pessoais recolhidos e
tratados são apenas os que são indispensáveis à finalidade a que se destinam.
Os dados pessoais são guardados pelo período estritamente necessário à finalidade em que se
fundou a sua recolha. Em determinadas situações, nomeadamente por imposição legal, os
seus dados pessoais poderão ser conservados por períodos mais alargados.
De acordo com a legislação aplicável, o Titular dos Dados tem direito de acesso e retificação
dos seus Dados, bem como o direito de solicitar a sua eliminação, opor-se ao seu tratamento e
obter a sua limitação ou portabilidade na medida em que seja aplicável. Estes direitos podem
ser exercidos, a todo o tempo, entrando diretamente em contacto através do e-mail
mdantasleite@gmail.com. Após a receção da comunicação do Titular dos Dados, estima-se um
tempo médio de um mês para proceder ao ato requerido. Caso ocorra uma quebra da
privacidade dos seus dados, iremos proceder à comunicação ao Titular dos Dados dentro de
72h.
A presente Política de Privacidade poderá ser objeto de alterações e de atualizações, pelo que
é aconselhável a sua consulta com regularidade.

