
PROTEÇÃO DE DADOS 

 

Os dados recolhidos no âmbito da inscrição e participação na Formação de Voluntariado serão tratados e 

armazenados informaticamente pela equipa de organização da Formação (Província Portuguesa do Instituto das 

Irmãs de Santa Doroteia, Alameda das Linhas de Torres - nº 2, 1750-146 Lisboa, formacao@irmasdoroteias.pt ) 

enquanto entidade responsável pelo tratamento dos dados pessoais. 

Esses dados destinam-se à organização, preparação, realização e participação na Formação de Voluntariado, 

incluindo todas as atividades inerentes, sendo necessários para esse fim bem como para divulgação de futuras 

atividades da Juventude Doroteia. O tratamento desses dados é necessário para permitir estabelecer e executar a 

participação na Formação de Voluntariado e respetivas atividades e ainda, solicitado e consentido pelo titular.  

 

O titular dos dados declara que os dados e informações prestados são verdadeiros, completos e exatos e a omissão 

e/ou a inexatidão dos dados por si fornecidos são da sua única e inteira responsabilidade.  

 

Os dados pessoais objeto de tratamento no âmbito da Formação de Voluntariado serão conservados pelo período 

de tempo necessário para alcançar as finalidades acima descritas. 

 

Nos termos da legislação aplicável, é garantido ao titular dos dados o direito de acesso, retificação, atualização, 

eliminação dos seus dados pessoais a qualquer momento enviando um email para: formacao@irmasdoroteias.pt 

 

A lei confere ainda ao titular dos dados o direito a opor-se ou a solicitar a limitação do tratamento, reunidas 

determinadas condições legalmente reguladas e, ainda, a solicitar a portabilidade dos dados. O exercício destes 

direitos poderá ser feito junto da equipa da Formação de Voluntariado das Irmãs Doroteias, por escrito, para os 

dados de contacto (morada ou endereço de email) acima indicados.  

 

Os dados recolhidos podem ser tratados por entidades subcontratadas pela organização das atividades para efeitos 

de prestação de serviços no âmbito da Formação de Voluntariado, podendo ainda ser transmitidos para entidades 

terceiras, para efeitos de cumprimento de obrigações legais, contratação de seguros e outros benefícios.  

 

O titular poderá apresentar qualquer pedido de esclarecimento ou reclamação relativamente ao tratamento dos 

dados pessoais recolhidos junto da equipa organizadora da Formação, para os dados de contacto indicados acima 

cabendo-lhe ainda o direito de reclamar diretamente junto da autoridade de controlo para a proteção de dados 

pessoais.  

 

Durante as atividades inerentes à Formação em Voluntariado, poderão ser gravadas imagens e som, através de 

vídeos e fotografia. O titular dos dados autoriza a equipa organizadora a proceder, a titulo gratuito, à gravação, 

captação e posterior utilização/divulgação de tais vídeos e fotografias no seu formato original ou com as 

alterações ou adaptações que se revelem necessárias, com a estrita finalidade de divulgar e promover as demais 

ações de formação da Juventude Doroteia, por quaisquer meios ou em quaisquer suportes, sem limite temporal, 

em sites da internet, cartazes, publicações, apresentações ou outro material promocional, organização de eventos 

e sessões informativas.  


