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PROTEÇÃO DE DADOS E PRIVACIDADE 
 
 

Os dados recolhidos pela Associação de Melhoramentos de Aldeia Viçosa (AMAV), entidade 
responsável pelo tratamento de dados, serão recolhidos, tratados e utilizados exclusivamente por esta 
entidade e outras cujos dados devam ser comunicados por força de disposição legal (ISS, Finanças, SNS, 
e outras entidades que sejam obrigatórias no âmbito da atividade da Associação), de acordo com 
Regulamento Geral de Proteção de Dados. A informação recolhida será utilizada na gestão, promoção, 
divulgação das atividades e eventos organizados pela AMAV. 

Os dados pessoais serão guardados durante o período necessário ao cumprimento das 
imposições legais e enquanto exista relação institucional com o/os titular/es dos dados. No âmbito 
da lei, fomos informados que nos é garantido, enquanto titular dos dados pessoais tratados, o 
direito de acesso, retificação e eliminação dos nossos dados pessoais. Caso pretendam exercer 
um dos direitos, terá de formalizar o seu pedido por escrito através do email amav1@sapo.pt ou 
através de uma carta para morada da Associação de Melhoramentos de Aldeia Viçosa.  

Autorização para que os meus dados sejam introduzidos nas seguintes Bases de Dados: 

- Processo Individual do Utente      Autorizo  Não autorizo  

- Processo Clinico       Autorizo  Não autorizo  

- Páginas de divulgação da AMAV (facebook, WEB, Instagram, etc)  Autorizo  Não autorizo  

     

Aldeia Viçosa, ____ / ____ / ______ 

 
Utente: ________________________________ Assinatura: ________________________________ 
 
 
Familiar responsável: _____________________ Assinatura: ________________________________ 
 
 
 
 
 
Entidade Responsável pelo Tratamento de dados:   Autoridade de Controlo   
Associação de Melhoramentos de Aldeia Viçosa  CNPD - Comissão Nacional Proteção de Dados  
Av. De S. Pedro 10 A     Rua de São Bento n.º 148-3º 
6300-025 Aldeia Viçosa       1200-821 Lisboa   
Tef.: 271 926 690 | email: amav1@sapo.pt   Tel: +351 213928400 | E-mail: geral@cnpd.pt  

Site: https://www.cnpd.pt 
 


