
 
 

Política de Privacidade 

 

A Associação Portuguesa de Terapia do Comportamento (APTC) reconhece a importância de 

proteção dos dados pessoais e respeita a privacidade de todos os seus associados e 

participantes em eventos formativos ou de âmbito científico organizados pela APTC. Por esta 

razão, e com a entrada em vigor do Regulamento Geral sobre a Proteção de Dados (RGPD), 

Regulamento (UE) 2016/679 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 27 de abril de 2016, 

apresentamos a presente Política de Privacidade e Proteção de Dados, nos termos da nova 

legislação, como forma de reafirmar o nosso compromisso com a privacidade dos seus 

associados e participantes em eventos formativos ou de âmbito científico organizados pela 

APTC. 

A presente Política de Privacidade explica quem somos, quais os dados pessoais que 

recolhemos e para que finalidades podemos usar esses dados, como os tratamos e 

protegemos, com quem os partilhamos, durante quanto tempo os conservamos, assim como 

as formas de entrar em contacto connosco e de exercer os seus direitos. 

I. A APTC é uma associação composta por profissionais interessados na aplicação das 

terapias cognitivo-comportamentais (TCC), cumprindo diversos objetivos, como por 

exemplo: promoção e apoio à investigação; acreditação de profissionais e cursos; 

divulgação de publicações, eventos e notícias relacionadas com as TCC; organização de 

eventos científicos; e representação e estabelecimento de relações com instituições 

públicas ou privadas no país e no estrangeiro, designadamente com outras associações 

congéneres. 

II. A APTC irá recolher as informações prestadas direta e voluntariamente pelos 

utilizadores quando do uso dos formulários eletrónicos presentes no website da 

associação ou no preenchimento de fichas de inscrição em eventos formativos ou de 

âmbito científico organizados pela APTC. Os dados fornecidos serão tratados pela 

APTC em conformidade com os preceitos legalmente aplicáveis e arquivados em 

ficheiro digital protegido com palavra-passe, sendo designadamente: [1] tratados de 

forma lícita, leal e transparente, e com respeito pelo princípio da boa-fé; [2] recolhidos 

respeitando o princípio de limitação de finalidades, i.e., uma vez recolhidos para um 

determinado fim (e.g., divulgação de cursos, formações, eventos científicos e outras 

atividades da APTC), os dados pessoais não são posteriormente utilizados para outras 

finalidades; [3] conservados apenas pelo período necessário para as finalidades que 

motivaram a sua recolha e posterior tratamento, ou até que o seu titular exerça o 

legítimo direito de oposição, retificação e anulação dos mesmos, na medida em que 

não haja conflito com os prazos legais. 

III. Os utilizadores dos formulários eletrónicos constantes do website da APTC, assim 

como aqueles que preencherem fichas de inscrição em eventos formativos ou de 

âmbito científico organizados pela APTC, têm direito de informação, acesso, 

retificação, oposição, não difusão e portabilidade das informações pessoais fornecidas. 

Caso os utilizadores deem o seu consentimento expresso no momento da criação ou 



 
 

de alteração do seu registo de membro associado, a APTC poderá tratar os seus dados 

para lhes enviar informações e mensagens, através de qualquer canal de comunicação, 

nomeadamente mediante a utilização de correio eletrónico ou SMS.  

IV. O titular dos dados tem o direito de, a qualquer altura, retirar o consentimento sem 

comprometer a licitude do tratamento efetuado com base na autorização previamente 

dada.  

V. A APTC é a única entidade responsável pela recolha e tratamento dos dados pessoais, 

podendo ser contactada pelo e-mail aptc.portugal@gmail.com, através do 

preenchimento do formulário de contacto, ou por via postal, através de carta 

endereçada para o seguinte endereço: Hospital de Magalhães Lemos, E.P.E., Rua 

Professor Álvaro Rodrigues, 4149-003, Porto. Mais se informa que não há partilha de 

quaisquer dados com outras instituições públicas ou privadas, ou outras associações 

congéneres, no país e no estrangeiro. 

VI. Os associados e participantes em eventos formativos ou de âmbito científico 

organizados pela APTC podem rever, em qualquer momento, os dados pessoais 

fornecidos à APTC e fazer as alterações necessárias nas informações fornecidas, 

podendo eliminar o seu registo e as suas informações, enviando um e-mail para 

aptc.portugal@gmail.com, ou por via postal para a morada infra reproduzida. 

VII. A APTC poderá alterar a presente Política de Privacidade e Proteção de Dados a 

qualquer momento, sem aviso prévio e com efeitos imediatos. As alterações serão 

devidamente publicitadas na página da APTC: www.aptc.org.pt  

 

A APTC reforça, por fim, obedecer aos procedimentos previstos na legislação atualmente em 

vigor em matéria de proteção de dados, assumindo o compromisso de garantir a segurança 

dos dados pessoais que lhe são disponibilizados. 
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