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Acordo de tratamento de dados pessoais dos CANDIDATOS(AS) ao projeto Ação Qualidade 

de Vida promovido pela ASSOCIAÇÃO SALVADOR 

 

Nos termos da legislação em vigor, nomeadamente o Regulamento (UE) n.º 679/2016, do Parlamento 

Europeu e do Conselho, de 26 de abril de 2016 (o “RGPD”) informamos o(a) CANDIDATO(A) que os 

seus dados pessoais serão tratados pela ASSOCIAÇÃO SALVADOR com NIPC 506723364 e sede na 

Avenida Fontes Pereira de Melo, n.º 14, 8.º, 1050-121 Lisboa.  

 

1. A ASSOCIAÇÃO SALVADOR informa o(a) CANDIDATO(A) que os dados pessoais facultados ou que 

no futuro possam vir a ser facultados para a execução do projeto de atribuição de apoios Ação 

Qualidade de Vida (AQV) serão tratados pela ASSOCIAÇÃO SALVADOR com as seguintes finalidades: 

a) Gestão das candidaturas conforme o processo de atribuição de apoios do projeto AQV; 

b)  Avaliação das candidaturas por parte do júri legitimamente elegido;  

c) Gestão das campanhas de angariação de fundos, realizadas de forma a ser possível atribuir 

os apoios aos candidatos(as) que tiveram aprovação da sua candidatura por parte do júri 

e que passaram da categoria de “candidato(a)” a “apoiado(a)”. 

 

2. A participação pelo candidato na Ação Qualidade de Vida e a gestão do processo de atribuição de 

apoios do projeto Ação Qualidade de Vida, implicará necessariamente o tratamento dos dados 

pessoais do CANDIDATO(A) pela ASSOCIAÇÃO SALVADOR, no âmbito das finalidades descritas 

anteriormente, incluindo-se aqui as seguintes categorias de dados de carácter pessoal: 

a) Dados de identificação: nome, data de nascimento, naturalidade, filiação, sexo, 

nacionalidade, morada e telefone, habilitações literárias, número de bilhete de identidade 

ou cartão de cidadão, número de contribuinte e número de beneficiário da Segurança 

Social; 

b) Situação familiar: estado civil, composição do agregado familiar, nome do cônjuge, filhos 

ou pessoas a cargo e outras informações suscetíveis de determinar a atribuição de 

complementos de retribuição; 

c) Sobre a atividade e situação profissional: situação face ao emprego - estudante, 

desempregado, reformado, pensionista, trabalhador por conta de outrem, trabalhador por 

conta própria. 

 

3. No decorrer da Ação Qualidade de Vida, a ASSOCIAÇÃO SALVADOR terá ainda acesso a dados 

pessoais do CANDIDATO(A) relativos ao seu estado de saúde e à sua vida privada. Com base no RGPD, 

estes são considerados categorias especiais de dados pessoais e para cujo tratamento a ASSOCIAÇÃO 

SALVADOR carecerá do consentimento explícito do CANDIDATO(A). Neste caso, incluem-se as 

seguintes categorias de dados pessoais: 
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a) Elementos relativos à retribuição: retribuição base, outros elementos relativos à atribuição 

de complementos de retribuição, pensões, prestações sociais, montante ou taxa em 

relação aos descontos obrigatórios ou facultativos, rendimentos brutos do agregado 

conforme último IRS apresentado.  

b) Outros dados: tipo de deficiência, causa da deficiência, grau de incapacidade, grau de 

autonomia, tipos de apoios para deslocação. 

 

4. As entidades a quem poderão ser cedidos os seus dados pessoais são as seguintes: 

a) Responsáveis pela atribuição de produtos de apoio, para eventual cruzamento de 

informação (não duplicação de apoios) - Segurança Social, Hospitais/ Ministério da Saúde 

e IEFP ou outras entidades que tenham a mesma responsabilidade por delegação de 

competências. A transmissão dos dados pessoais do CANDIDATO(A) a estas entidades será 

feita com base e fundamento no interesse legítimo da ASSOCIAÇÃO SALVADOR em 

restringir os apoios a conceder a casos de efetiva e real necessidade, com isso evitando a 

duplicação de apoios; 

b) Qualquer outra empresa ou prestador de serviços, que venha a ser fornecedora do apoio 

caso o CANDIDATO(A) seja apoiado, com fundamento na gestão do processo do candidato 

no âmbito da Ação Qualidade de Vida. 

 

5. Pela assinatura do presente Acordo, o CANDIDATO(A) considera-se informado dos seus direitos a: 

a) Obter confirmação por parte da ASSOCIAÇÃO SALVADOR se estão a ser tratados dados 

pessoais que lhe respeitem ou não; 

b) Solicitar o acesso aos seus dados pessoais; 

c) Solicitar a retificação de dados inexatos ou incompletos e/ou solicitar a portabilidade dos 

seus dados; 

d) Revogar os consentimentos; 

e) Solicitar a eliminação dos seus dados quando, entre outros motivos, os dados já não sejam 

necessários para a finalidade para a qual foram recolhidos;  

f) Obter da ASSOCIAÇÃO SALVADOR a limitação do tratamento dos dados quando se cumpra 

alguma das condições previstas na normativa de proteção de dados. 

 

 

6. Com a assinatura do presente Acordo, o CANDIDATO(A) presta o seu consentimento explícito ao 

tratamento pela ASSOCIAÇÃO SALVADOR dos seus dados pessoais relativos ao seu estado de saúde 

e à sua vida privada, para efetivação e gestão do seu processo de candidatura à Ação Qualidade de 

Vida. O consentimento pode ser retirado a todo o tempo, sem comprometer a licitude do tratamento 

efetuado com base no consentimento previamente dado, através de comunicação escrita dirigida ao 

Responsável pelo tratamento de dados pessoais para a morada abaixo indicada, cujos efeitos se 

produzirão no prazo de 30 (trinta) dias a contar da data da sua receção. 

Note que, na ausência de consentimento explícito para o tratamento dos dados pessoais sensíveis do 

CANDIDATO(A), não será possível à ASSOCIAÇÃO SALVADOR validar e gerir a candidatura à Ação 
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Qualidade de Vida, uma vez que não será de todo possível validar o preenchimento dos requisitos do 

Regulamento por parte do CANDIDATO(A). 

 

7. Através da assinatura do presente Acordo, o CANDIDATO(A) declara ainda ter conhecimento que 

os seus dados pessoais serão exclusivamente tratados para as finalidades acima indicadas pela 

ASSOCIAÇÃO SALVADOR, na qualidade de responsável pelo tratamento, e que, de acordo com a 

legislação sobre Proteção de Dados Pessoais, pode exercer os direitos de acesso, retificação, 

apagamento, oposição, limitação e portabilidade, solicitando-o, por escrito, por e-mail para 

protecaodedados@associacaosalvador.com ou por correio para Av. Fontes Pereira de Melo 14, 8.º, 

1050-121 Lisboa, devendo, em qualquer caso, comprovar a sua identidade e especificar o direito ou 

os direitos que pretende exercer. 

 

8. O CANDIDATO(A) poderá exercer tais direitos entrando em contacto com a ASSOCIAÇÃO 

SALVADOR através do seguinte endereço de e-mail: protecaodedados@associacaosalvador.com. 

Não obstante, caso considere que houve uma violação de quaisquer dos seus direitos, terá também 

o direito de apresentar uma reclamação perante a Comissão Nacional de Proteção de Dados (CNPD), 

enquanto autoridade de controlo. 

 

O(A) candidato(a), 

______________________________________________________________________________  

[NOME COMPLETO] 

 

[ASSINATURA]             [DATA] 

___________________________________________________    ____/____/____ 
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