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                                            Política de Privacidade e Proteção de Dados Pessoais 
 
 

I. Introdução 
Serve o presente documento para apresentar a Política de Privacidade e 

Proteção de Dados Pessoais da VO.U. – Associação de Voluntariado 
Universitário (doravante VO.U.) e explicitar de que forma são usados estes 
dados no âmbito dos seus Projetos e Atividades, bem como os direitos dos 
detentores dos dados ao abrigo do Regulamento (EU) 2016/679 do Parlamento 
Europeu e do Conselho – Regulamento Geral sobre a Proteção de Dados 
(RGPD) – e restante legislação nacional aplicável relativa à matéria  de 
privacidade e proteção de dados. A referida legislação pode ser encontrada 
integralmente em https://www.cnpd.pt/bin/rgpd/rgpd.htm . 

 
II. Dados Pessoais 

A VO.U. recolhe, armazena e trata dados pessoais (informações que 
possam, direta ou indiretamente, identificar o portador dos dados) dos seus 
colaboradores, voluntários, beneficiários, parceiros e contactos gerais que 
possam demonstrar interesse relativamente à atividades realizadas pela 
associação nos mais variados contextos de intervenção social.  

Os dados recolhidos são os mínimos essenciais à organização e realização 
das atividades da associação, incluindo-se nos mesmos o Nome, Sexo, Data de 
Nascimento, Número de Identificação Fiscal, Número do Cartão de Cidadão, 
Situação Profissional, Contacto Telefónico, Endereço de Correio Eletrónico, 
Morada e informações de índole mais pessoal aquando do requerimento de 
motivações que ajudem os coordenadores dos vários projetos na seleção dos 
voluntários a integrar as atividades. 

O Prazo de Conservação dos dados abrange todo o período no qual o titular 
esteja associado à VO.U. 
 
III. Tratamento de Dados 

O Tratamento dos Dados recolhidos consiste na sua recolha, registo, 
organização, estruturação, armazenamento em bases de dados próprias, 
consulta, utilização, comparação, apagamento ou destruição. 

Os dados recolhidos são utilizados estritamente no âmbito para o qual 
foram recolhidos, sendo tal âmbito explicitado aquando do momento de 
recolha. No contexto geral da VO.U. e dos seus projetos serão utilizados para 
desenvolvimento das várias atividades incluídas na esfera de intervenção da 
associação, na realização das ditas atividades, assim como meio de 
apreciação das atividades realizadas e como forma de dar a conhecer o 
impacto e trabalho da VO.U. a todos os que nele tenham interesse, 
assegurando sempre o cumprimento da política de privacidade e a 
confidencialidade dos dados. 
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IV. Entidade Responsável pelo tratamento de Dados 
A entidade responsável pelo tratamento dos dados é a VO.U. no seu 

contexto de pessoa coletiva. Os acessos estarão limitados aos colaboradores 
diretamente relacionados com a atividade da VO.U. para a qual os dados foram 
recolhidos. 

Para garantir a confidencialidade dos dados recolhidos e tratados, estas 
informações estão apenas ao dispor dos colaboradores supracitados, para os 
fins referidos aquando da recolha das informações,  não sendo permitida a 
partilha com terceiros. O responsável pela gestão e proteção de dados da 
VO.U. poderá ser contactado através do email geral@vou.pt . 

 
V. Direitos dos titulares de dados pessoais 

Inerentes a esta política de privacidade e atualização do Regulamento Geral 
da Proteção de Dados (RGPD) estão vários direitos do titular dos dados, que 
são enumerados de seguida: 

a) Direito de Acesso: Consulta dos Dados armazenados pela VO.U.; 
b) Direito de Retificação: correção, atualização ou inclusão de 

informação; 
c) Direito de Oposição: revogação do consentimento fornecido para o 

tratamento de dados; 
d) Direito à Limitação do Tratamento: suspensão temporária do 

tratamento de dados; 
e) Direito à Portabilidade: disponibilização dos dados pessoais 

facultados, de forma estruturada, para que possam ser transmitidos 
a outro responsável pelo tratamento; 

f) Direito ao Esquecimento: eliminação de todos os dados que se 
encontrem na posse da VO.U. que sejam referentes ao titular dos 
dados.  

     Para exercerem os seus direitos, os titulares dos dados deverão contactar a 
entidade reguladora por via eletrónica para geral@vou.pt ou por correio para 
A/C ICBAS: Rua Jorge Viterbo Ferreira, nº228 4050-313 Porto, Portugal 

Ao ser efetuado um pedido de exercício do Direito de Oposição não existe 
comprometimento da legalidade do tratamento prévio dos dados com base no 
consentimento inicial. 

Adicionalmente, os titulares possuem ainda o direito a apresentar 
reclamação à Comissão Nacional de Proteção de Dados, a autoridade pública 
que fiscaliza a correta aplicação da legislação em território nacional. 
                                                                                                                             
 


