Anexo 3
CONSENTIMENTO PARA O TRATAMENTO DE DADOS
PESSOAIS DO GESTOR DA CANDIDATURA

............................................................................................................. 1, na qualidade de gestor
da candidatura da [nome da Entidade] apresentada no âmbito do Concurso Sempre
Acompanhados 2021 [nome da cidade] da Fundação ”la Caixa”, declaro que LI E ACEITO:

(a) a informação relativa ao tratamento de dados pessoais constante do presente
documento
(b) o Regulamento do Concurso do Sempre Acompanhados 2022 disponível no website da
Fundação “la Caixa”.

Adicionalmente, comprometo-me a indicar apenas dados pessoais que sejam corretos e que
estejam atualizados.

[cidade]2, a [dia] de [mês] de [ano]3

Assinatura:

1

Inserir nome e apelidos do gestor da candidatura.
Inserir cidade.
3 Inserir data da assinatura do documento.
2
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TRATAMENTO DE DADOS PESSOAIS
Responsável pelo tratamento:
Fundação Bancária Caixa d'Estalvis i Pensions de Barcelona, ”la Caixa” (adiante Fundação Bancária ”la
Caixa”), com NIF G-58899998 e com domicílio na Plaza Weyler, 3, 07001 Palma (Illes Balears).
Tipos de Dados Pessoais que serão tratados (de agora em diante, Dados Pessoais):
▪ Todos os que nos fornecer aquando do seu pedido, consulta ou compra, ou no momento da
contratação do serviço que lhe interessa.
▪ Todos os dados fornecidos no âmbito de uma candidatura a um determinado projeto/concurso.
▪ Os dados adicionais que fornecer durante o tratamento e a gestão do seu pedido, serviço, consulta ou
compra, bem como aqueles relacionados com outros tratamentos de dados descritas no presente
documento sempre que nos tenha dado o seu consentimento, ou para cujo tratamento o estejamos de
outro modo legitimados em conformidade com as normas vigentes.
▪ Os dados pessoais que fornece através de uma rede social ou outra aplicação para a gestão do seu
pedido, serviço, consulta ou compra. Esses dados dependem das suas próprias configurações de
privacidade, do uso da rede social ou da política de aplicações e privacidade da referida rede social ou
aplicação.
Garante indicar apenas Dados Pessoais corretos e atualizados.
Tratamento para fins de gestão:
A Fundação Bancária ”la Caixa” tratará os seus Dados Pessoais com o objetivo de gerir o seu pedido,
candidatura, serviço, consulta ou compra que realize, o que inclui, entre outros, os seguintes
tratamentos específicos:
▪ Aqueles que são necessários para cumprir com as nossas obrigações decorrentes do pedido, serviço,
consulta ou compra que faça;
▪ Os necessários à gestão de uma candidatura, sendo a base do tratamento a execução de diligências
pré-contratuais e contratuais, e os termos do tratamento aplicáveis prestados nos documentos criados
e disponibilizados no âmbito de cada um dos projetos/concursos.
▪ O envio, mesmo por meios eletrónicos, de informação não promocional necessária para aceder ou
beneficiar de tal pedido, serviço, pedido de informação ou compra; e
▪ A análise e tratamento das informações resultantes de inquéritos de satisfação ou das suas interações
com a Fundação Bancária ”la Caixa”, derivadas da sua atividade particular, para gerir de forma mais
eficiente o pedido, serviço, consulta ou compra.
A Fundação Bancária ”la Caixa” tratará os seus Dados Pessoais quando necessário para dar resposta ao
seu pedido.
Tratamento com fins regulamentares:
A Fundação Bancária ”la Caixa” também tratará os Dados Pessoais necessários para o cumprimento das
suas obrigações legais e / ou regulamentares, como as estabelecidas pela regulamentação para a
prevenção de lavagem de dinheiro e financiamento do terrorismo ou regulamentos fiscais, para a qual
esteja legitimada. Os dados podem, assim, ser comunicados às Administrações Públicas e às Autoridades
de Controlo de Espanha e Europeias, para que se cumpram as obrigações legais e / ou regulamentares
que possam ser exigidas.
Tratamento com fins de comunicação sobre atividades semelhantes:
A Fundação Bancária ”la Caixa” também tratará os seus Dados Pessoais para o envio, inclusive por meios
eletrónicos, de comunicações sobre programas, atividades ou serviços similares àqueles que nos
solicita.
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Pode opor-se a receber esse tipo de comunicações, agora ou em qualquer outro momento, enviando um
e-mail para dpd@fundacionlacaixa.org, ou enviando um pedido para o nosso endereço postal, ao cuidado
do Encarregado de Proteção de Dados.
O tratamento dos seus Dados Pessoais para o envio de informações relacionadas com o seu pedido,
serviço, consulta ou compra, ou sobre programas, atividades ou serviços semelhantes aos solicitados por
si, responde a um interesse legítimo de nossa entidade e é autorizado pelas normas em vigor.
Decisões individuais automatizadas:
A Fundação Bancária ”la Caixa” não adota decisões que possam afetá-lo de maneira relevante com base
exclusivamente no tratamento automatizado dos seus Dados Pessoais. Todos os processos de tomada
de decisão da nossa entidade relacionados com o seu pedido são feitos com intervenção humana.
Comunicação de Dados Pessoais para terceiros:
A Fundação Bancária ”la Caixa” não fará comunicações de Dados Pessoais para terceiros sem antes obter
o seu consentimento, à exceção daquelas necessárias para o cumprimento das obrigações legais às quais
a Fundação Bancária ”la Caixa” está sujeita em cada momento pela sua natureza e atividade.
Transferências Internacionais de dados:
A nossa entidade contratou serviços de fornecedores de tecnologia localizados em países que não
possuem regulamentações equivalentes às normas europeias. A contratação de tais serviços obedece a
todos os requisitos estabelecidos pelos regulamentos de proteção de dados, aplicando à transferência
dos seus Dados Pessoais as garantias e salvaguardas necessárias para preservar a sua privacidade.
Para obter mais informações sobre as garantias da sua privacidade, contacte o nosso Encarregado de
Proteção de Dados através dos da morada postal e email acima mencionados.
Direitos:
Pode retirar o seu consentimento, bem como exercer os seus direitos de acesso, retificação, exclusão e
portabilidade, limitação e / ou oposição ao tratamento, através dos endereços postal e eletrónico
indicados.
Encarregado de Proteção de Dados:
Para obter mais informações sobre as garantias da sua privacidade, contacte o nosso Encarregado de
Proteção de Dados através do seguinte endereço: Avenida Diagonal 621 - 629, 08028 Barcelona, ou
através do e-mail dpd@fundacionlacaixa.org.
Reclamações:
Se considerar que o tratamento dos seus Dados Pessoais viola a legislação aplicável nesta matéria ou esse
consentimento, pode apresentar uma reclamação:
▪ Junto do nosso Encarregado de Proteção de Dados, através dos endereços postais e eletrónicos
indicados.
▪ Junto da Comissão Nacional de Proteção de Dados ou outra autoridade de controlo competente,
através do seu e-mail, ou do seu endereço postal.
Conservação de dados:
Os seus Dados Pessoais serão conservados enquanto mantiver o seu relacionamento com a Fundação
Bancária ”la Caixa” e, após o término deste relacionamento por qualquer motivo, durante os prazos legais
aplicáveis. Nesse caso, os mesmos serão tratados com o único propósito de comprovar o cumprimento
das nossas obrigações legais ou contratuais. Uma vez que os prazos de prescrição tenham terminado, os
seus Dados Pessoais serão eliminados ou, alternativamente, anonimizados.
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