DOCUMENTO DE ACEITAÇÃO DAS BASES E DO TRATAMENTO DE DADOS PESSOAIS
PELOS MEMBROS DA EQUIPA

Eu1, ........................................................................................................................ como
participante doo Empreende Challenge que ocorrerá durante o ano acadêmico de 2021,
declaro através deste documento que
LI E ACEITO:
(a)

(b)

As

bases

para

participar

do

Desafio

Empreende

disponíveis

https://fundacaolacaixa.pt/pt/educacao-bolsas/programa-jovens-empreendedores/empreende-challenge

As informações relacionadas ao

tratamento de dados pessoais

especificadas
Assim mesmo, garanto indicar só Dados Pessoais certos e atualizados.
E para que conste, assino o presente documento
...................................................2, ............................................................3

Assinatura:

Inserir nome e apelido do participante.
Inserir a cidade.
3
Inserir a data.
1
2

abaixo

PROCESSAMENTO DE DADOS PESSOAIS
Responsável pelo tratamento:
A Banco BPI S.A - Fundação “la Caixa” (doravante referida como “a BPI-Fundação”), com domicílio na Plaza Weyler, 3, 07001 Palma (Ilhas Baleares).

Tipos de Dados Pessoais que serão tratados (em diante, Dados Pessoais):
•
Todos os que o utilizador nos facultar no momento de realizar o seu pedido, consulta ou compra, ou no momento de contratar o serviço que
for do seuinteresse.
•
Dados adicionais que o utilizador nos facultar durante a tramitação e gestão do seu pedido, serviço, consulta ou compra, assim como os dados
relacionados com os restantes tratamentos de dados descritos no presente documento desde que nos tenha dado oseu consenti men to, ou para
cujo tratamento estejamos de outro modo legitimados conforme a normativavigente.
•
Dados pessoais que o utilizador nos facultar mediante uma rede social ou outra aplicação para a gestão do seu pedido, serviço, consul ta ou
compra. Estes dados dependem da sua própria configuração de privacidade, uso da rede social ou aplicação e política de privac idade dessarede
social ouaplicação.
Ud. garante indicar só Dados Pessoais certos e atualizados.
Tratamento para fins de gestão:
A Fundação "la Caixa" tratará os seus dados pessoais com o fim de gerir o pedido, serviço, consulta ou compra que o utilizador realizar , incluindo, entre
outros, os seguintes tratamentosespecíficos:
•
Os que forem necessários para cumprir as nossas obrigações derivadas do pedido, serviço, consulta ou compra que o utilizadorrealizar;
•
O envio, inclusive por meios eletrónicos, de informação não promocional necessária para poder aceder ou beneficiar desse pedi do, serviço,
consulta ou compra;e
•
A análise e o tratamento da informação resultante de inquéritos de satisfação ou das suas interações com a Fundação Bancária "l a Caixa",
derivadas da sua atividade particular, para gerir de forma mais eficiente o pedido, serviço, consulta ou compra.
A Fundação "la Caixa" está legitimada para o tratamento dos seus dados pessoais por ser necessário para cumprir o que o util izador nos pede.
Tratamento para fins regulatórios:
A Fundação "la Caixa" também tratará dos seus dados pessoais que forem necessários para o cumprimento das suas obrigações legais e/ou regulatórias , tais como as
estabelecidas pela normativa de prevenção do branqueamento de capitais e financiamento de atividades terroristas ou pela normativa tributária para o que está legitimada.
Da mesma forma, os seus dados poderão ser comunicados a Administrações Públi cas e Autoridades de
Controlo Espanholas e Europeias, para o cumprimento das obrigações legais e /ou regulatórias que lhe sejam exigíveis.
Tratamento para fins de comunicação sobre atividadessemelhantes:
A Fundação "la Caixa" também tratará os seus dados para o envio, inclusive por meios eletrónicos, de comunicações sobre programas,
atividadesouserviçossemelhantesaosqueoutilizadornossolicita.
O utilizador pode-se opor a receber este tipo de comunicações, agora ou em qualquer outro momento, enviando um correio eletrónico paradpd@fundacionlacaixa.org, ou um
pedido para a nossa morada, ao cuidado do Delegado de Proteção de Dados.
O tratamento dos seus dados pessoais para o envio de informação relacionada com o seu pedido, serviço, consulta ou compra, ou sobre programas, atividades ou serviços
semelhantes aos solicitados pelo utilizador responde a um interesse legítimo da nossa entidade e está autorizado pela normativa vigente.
Decisões individuais automatizadas:
A Fundação Bancária "la Caixa" não toma decisões que possam afetar o utilizador de forma significativa baseadas unicamente no tratamento
automatizado dos seus dados. Todos os processos de tomada de decisões da nossa entidade relacionada com os seus pedidos, serviços, consultasou
compras realizam-se com intervenção humana.
Cedências de dados pessoais a terceiros:
A Fundação Bancária "la Caixa" não realizará cedências de dados a terceiros sem obter previamente o seu consentimento, salvo as necessárias para o
cumprimento das obrigações legais a que a Fundação Bancária "la Caixa" esteja sujeita pela sua natureza e atividade.
Transferências internacionais de dados:
A nossa entidade tem contratados serviços de fornecedores tecnológicos situados em países que não têm normativaequivalente à europeia. A contratação
desses serviços cumpre todos os requisitos estabelecidos pela normativa de proteção de dados, aplicando à transfe rência dos seus dados as garantias e
salvaguardas necessárias para pr eservar a suaprivacidade.
Para mais informação sobre as garantias da sua privacidade, pode-se dirigir ao Delegado de Proteção de Dados, pelas moradas e pelos endereços
eletrónicos indicados.
Direitos:
O utilizador pode retirar o consentimento outorgado, assim como exercer os seus direitos de acesso, retificação, exclusão e portabilidade, limitação
e/ou oposição ao tratamento, pelas moradas e pelos endereços eletrónicosindicados .
Delegado de Proteção de Dados:
Para mais informação sobre as garantias da sua privacidade, o utilizador pode contactar o nosso Delegado de Proteção de Dados na seguinte morada: Avenida Diagonal 621 629, 08028 Barcelona, ou pelo endereço eletrónico " dpd@fundacionlacaixa.org".
Reclamações:
Se considerar que o tratamento dos seus dados pessoais viola a normativa ou o estabelecido no presente documento, pode apresentar uma reclamação:
•
Junto do nosso Delegado de Proteção de Dados, pelas moradas e pelos endereços eletrónicosindicados.
•
Junto da Agência Espanhola de Proteção de Dados, pelo seu endereço eletrónico ou pela suamorada.
Conservação de dados:
Os seus dados pessoais serão conservados enquanto se mantiver a sua relação com a Fundação "la Caixa" e, após afina lização dessa relação
porqualquercausa,duranteosprazosdeprescriçãolegaisaplicáveis.Nestasituação,serãotratadoscomaúnicafinalidadedecertificarocumprimento
das nossas obrigações legais ou contratuais. Finalizados esses prazos de prescrição, os seus dados serão el iminados ou, em alternativa, anonimizados.

