O lobo em Portugal tem um passado, ainda está presente e merece um futuro!

REGULAMENTO GERAL DE PROTEÇÃO DE DADOS (RGPD)

1. Responsável pela recolha de dados
Nome: Grupo Lobo – Associação para a Conservação do Lobo e do seu Ecossistema
Sede: Departamento de Biologia Animal, Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa, Edifício
C2, Campo Grande, 1749-016 Lisboa.
NIF: 501 651 713
E-mail: globo@ciencias.ulisboa.pt | Tel.: 217 500 073

2. Tratamento de dados
a) Sócios – os dados recolhidos são: nome, habilitações literárias, data de nascimento, residência,
localidade, código postal, distrito, nacionalidade, naturalidade, telefone, profissão, n.º cartão
de cidadão, e-mail, número de identificação fiscal.
b) Padrinhos de lobos residentes no CRLI – os dados recolhidos são: nome, habilitações literárias,
data de nascimento, morada, código postal, distrito, nacionalidade, telefone, profissão, n.º
cartão de cidadão, e-mail, número de identificação fiscal.
c) Voluntários – os dados recolhidos são: nome, data de nascimento, morada, código postal,
nacionalidade, profissão, passaporte, contacto telefónico, e-mail.
d) Base de dados geral – os dados recolhidos são: nome e e-mail.

3. Finalidade dos seus dados
Os dados recolhidos destinam-se à gestão da atividade do Grupo Lobo, designadamente, ao envio
da newsletter ou outras divulgações pontuais de atividades promovidas ou em parceria com o
Grupo Lobo, apelos, comunicados de imprensa.
No caso dos sócios, serão enviadas ainda notificações relativas ao pagamento de quotas,
convocatórias para a Assembleia Geral e outras comunicações necessárias aos associados
relativas à vida associativa.
No caso de padrinhos de lobos residentes no CRLI, serão enviadas ainda notificações relativas ao
pagamento da anuidade do(s) lobo(s) adotado(s), informações sobre os afilhados e outras
comunicações consideradas importantes sobre este tema.
No caso de voluntários, serão enviadas informações relativas ao Programa de Voluntariado e
outras comunicações consideradas importantes sobre este tema.

4. Como é que os seus dados pessoais vão ser tratados
Os dados pessoais recolhidos podem ser tratados informaticamente, mas sempre no
estrito cumprimento do disposto no RGPD, sendo armazenados em bases de dados, mas
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em momento algum os dados recolhidos serão utilizados para outra finalidade que não
seja aquela para a qual foram recolhidos.

5. Durante quanto tempo vão ser tratados os seus dados pessoais
O período de tempo durante o qual os dados pessoais são armazenados e conservados varia de
acordo com a finalidade para a qual a informação é tratada, uma vez que existem requisitos legais
que obrigam a conservar os dados por um período de tempo mínimo.
O Grupo Lobo armazenará e conservará os dados pelo período mínimo necessário para a
prossecução das finalidades que originaram a sua recolha e o seu tratamento, exceto se outra for
a exigência da lei.

6. Navegação no portal do Grupo Lobo
Ao navegar no portal do Grupo Lobo, está a aceitar este Acordo de Privacidade. O Grupo Lobo
reserva-se ao direito de alterar este acordo sem aviso prévio, por isso recomendamos que
consulte a nossa política de privacidade com regularidade de modo a estar sempre atualizado. O
portal do Grupo Lobo possui ligações para portais de terceiros, e não se responsabiliza pela
política de privacidade desses portais.

7. Cookies
O portal do Grupo Lobo utiliza cookies em determinadas áreas. Os cookies são ficheiros que
armazenam informações no disco rígido ou browser do utilizador, permitindo que os websites o
reconheçam e saibam que já os visitou anteriormente. O Utilizador pode configurar o seu browser
para recusar os cookies, porém nesse caso, o website ou partes do mesmo podem não funcionar
correctamente. Os cookies são utilizados para monitorizar e analisar a utilização do website,
permitindo à equipa do Grupo Lobo proporcionar a melhor experiência de utilização.

8. Confidencialidade
O Grupo Lobo garante que todas as informações pessoais relativas a sócios, pais adotivos, e outros
registados na Base Geral de contactos, serão tratadas em concordância com o Regulamento Geral
da Proteção de Dados, Regulamento (UE) 2016/679 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 27
de abril de 2016.
O Grupo Lobo não divulga ou cede a terceiros a sua base de dados.

9. Direito do utilizador
O utilizador, enquanto titular dos dados pessoais, tem os seguintes direitos: o direito de acesso,
de retificação, de atualização, de limitação e de apagamento dos seus dados pessoais, o direito
de oposição, bem como o direito à portabilidade dos dados e à reclamação junto da autoridade
de controlo competente (Comissão Nacional de Proteção de Dados).
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Tais direitos podem ser exercidos por escrito dirigido ao respetivo responsável pelo tratamento,
através do endereço eletrónico globo@ciencias.ulisboa.pt.

10. Deveres do utilizador
O utilizador compromete-se a fornecer ao Grupo Lobo informação verdadeira e completa,
devendo informar o Grupo Lobo de quaisquer atualizações dos dados fornecidos.
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