
 
 
 

POLÍTICA DE PRIVACIDADE DA EAQUALS 
 
 
 

A Eaquals guardará os dados pessoais que lhe forem fornecidos em segurança e só os utilizará nos 
termos desta política e nunca para qualquer fim que não seja razoável antecipar por parte de quem 
forneceu esses dados. 

 

Os dados pessoais consistem em informação que poderá ser utilizada para a sua identificação. Pode 
incluir o seu nome, data de nascimento, endereço de e-mail, endereço postal, número de telefone e 
detalhes de cartões de débito/crédito. Os dados pessoais que guardamos servem para o 
fornecimento de serviços, bens e informação, e para conhecer melhor e melhorar a forma como 
interagimos com os nossos membros e com os não-membros interessados nos nossos serviços. O 
nosso objetivo é não recolher ou manter informação que não seja necessária. 

 
 
 

Que informação recolhemos a seu respeito?  
 

A Eaquals  recolhe a informação que concordou em nos fornecer ao aderir à Eaquals como membro 
Aceditado, Associado ou Individual; ao utilizar os serviços de Formação e Consultadoria da 
Eaquals; ao inscrever-se num evento organizado pela Eaquals; ao candidatar-se a apoio financeiro 
junto da Eaquals, a um prémio da Eaquals ou a uma bolsa da Eaquals; ou ao apresentar uma 
proposta de comunicação para uma conferência ou evento da Eaquals. 

 
 
 

Como usaremos os seus dados pessoais? 
 
Usaremos os seus dados pessoais essencialmente para: 
 

• gerir a sua admissão 
 
• fornecer-lhe informação atualizada sobre os desenvolvimentos na Eaquals 
 

• contactá-lo acerca de eventos em que tenha concordado contribuir ou participar  
 
• contactar os membros periodicamente com detalhes de ofertas ou promoções de terceiros 
específicas para membros da Eaquals  
 

• manter um registo da nossa relação consigo 
 
• garantir que sabemos como prefere ser contactado 
 

• também poderemos recolher e guardar os seus dados no caso de nos enviar feedback sobre os 
nossos serviços ou apresentar uma reclamação.  
 

A Eaquals não partilhará nem encaminhará os seu dados a terceiros. 
 
 
 
Como manteremos os seus dados seguros? 

 

Garantimos que existem controlos técnicos adequados para a proteção dos seus dados e para 
prevenir o acesso não autorizado. 
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• A Eaquals pretende ter os seus sistemas de TIC atualizados com a mais recente segurança, construir 

redes seguras para proteger informação guardada online de ciber ataques e garantir que existem 

cópias de segurança de todos os dados. 
 
• Restringir e monitorizar o acesso à informação. Os dados pessoais apenas são fornecidos aos 

colaboradores se e quando for necessário. 
 
• Quando é necessário recorrer a empresas externas para a recolha ou processamento de 

informação (incluindo dados pessoais) em nome da Eaquals, fazemos uma investigação 
exaustiva dessas empresas antes de serem contratadas, redigimos contratos com requisitos e 
expetativas bem claros; especialmente no que diz respeito aos dados pessoais que recolheram ou a 
que têm acesso.  

 

• Sem o seu consentimento prévio apenas forneceremos os seus dados pessoais em circunstâncias 
excecionais tais como uma emergência médica ou requisito legal. 

 
• Faremos formação de pessoal em medidas de proteção e segurança online.  
 

 
Aceder a e corrigir os seus dados  

 
Tem o direito de pedir uma cópia de todos os dados que temos sobre si. Se desejar receber cópia de 
todos ou de parte dos dados que temos sobre si, por favor envie email ou escreva-nos para:  
info@eaquals.org 

 

Queremos garantir que os dados que temos estão corretos e atualizados. Pode pedir-nos para 
corrigir ou eliminar informação que pense estar incorreta.  

 
 
 

Outras páginas web 
 

A nossa página web tem ligações para outras páginas. Esta política de privacidade apenas se aplica a 
esta página. Assim, quando seguir as ligações para outras páginas deverá ler as suas próprias 
políticas de privacidade. 

 
 

Alterações à política de privacidade 
 

Esta política de privacidade será periodicamente revista e as alterações serão publicadas nesta 
página. Esta política foi revista pela última vez a 10 de janeiro de 2018. 

 
 
 

Como entrar em contacto connosco 
 

Por favor contacte-nos por email se tiver alguma questão sobre a nossa política de privacidade ou 
sobre os seus dados pessoais em nosso poder para  info@eaquals.org 
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