
 

 

 

Política de Proteção de Dados – Eco-Famílias XXI | Associação Bandeira Azul da Europa 

Exmo.(a) Senhor(a)  

No âmbito da inscrição efetuada por V. Exa. no “Eco-Famílias XXI”, um concurso que integra a candidatura ao 
Projeto Eco-Freguesias XXI 2019, coordenado pela Associação Bandeira Azul da Europa (doravante “ABAE”), 
que decorre na plataforma eletrónica no endereço ecofreguesias21.abae.pt, a ABAE irá aceder a dados 
pessoais de V. Exa., dado ter sido indicada como pessoa de contacto para tal efeito.  

Para efeitos de divulgação, registo e arquivo histórico do concurso, serão ainda tiradas fotografias em 
iniciativas organizadas no âmbito do Projeto Eco-Freguesias XXI 2018 onde poderão aparecer os 
participantes, as quais serão divulgadas quer na página da ABAE (ecofreguesias21.abae.pt), quer nas redes 
sociais geridas pela ABAE onde será divulgada a atividade, nomeadamente Facebook, Instagram, Twiter e 
Youtube. Assim, informamos quais as condições em que irá ocorrer o tratamento dos seus dados pessoais 
pela ABAE:  

1. A entidade responsável pelo tratamento dos dados pessoais indicados acima é a ABAE – Associação 
Bandeira Azul da Europa, com sede na Rua General Gomes Araújo, Edifício Vasco da Gama, Bloco C, 1350-355 
Lisboa.  

2. Os dados pessoais são tratados por serem necessários para o prosseguimento de interesses legítimos da 
ABAE no âmbito do concurso em causa, uma vez que a ABAE se trata duma organização não governamental 
de ambiente, sem fins lucrativos, dedicada à educação para o desenvolvimento sustentável e à gestão e 
reconhecimento de boas práticas ambientais. Não obstante o tratamento de dados pessoais em causa se 
encontrar abrangido pelo prosseguimento de interesses legítimos da ABAE, será pedido o consentimento 
expresso aos titulares dos dados pessoais em causa.  

3. O tratamento dos dados pessoais em causa é efetuado para fins de participação no Concurso “Eco-Famílias 
XXI”, pelo que caso os dados pessoais não sejam fornecidos nos termos indicados ficará inviabilizada a 
participação no concurso em causa.  

4. Os dados pessoais que serão objeto de tratamento pela ABAE são os que integram os formulários do Eco-
Famílias XXI, ou seja, nome, morada, telefone e e-mail e outros constantes no formulário disponível aqui. 
Estes dados serão cedidos à Junta de Freguesia na sequência da participação no concurso. 

5. A divulgação de fotografias das famílias que participam no concurso Eco-Famílias XXI, e que estarão 
presentes na sessão de divulgação dos resultados do concurso, poderá vir a ser realizada através dos meios 
acima indicados, nomeadamente página de internet, redes sociais e publicações relacionadas com o projeto.  

6. A ABAE irá manter todos os dados pessoais ora recolhidos e tratados pelo período máximo de um ano 
após a realização do questionário em causa, para que os participantes possam ser informados e convidados 
para atividades semelhantes no âmbito do Projeto Eco-Freguesias XXI, sendo que os dados dos participantes 
serão mantidos enquanto se revelarem necessários para efeitos de prova e arquivo das atividades levadas a 
cabo pela ABAE enquanto ONG.  

7. Mediante comunicação escrita a ser enviada para a morada indicada no número 1 supra, e encontrando-se 
reunidas as condições legais para tal, o titular dos dados indicados na Ficha que integra o presente 
documento, poderão proceder ao exercício dos direitos de acesso, retificação, apagamento, oposição, 
limitação e portabilidade dos seus dados, bem como retirar o consentimento (não obstante se manter a 
licitude para o tratamento com base nos interesses legítimos da ABAE conforme acima indicado). 
Informamos ainda que vos assiste o direito de apresentar uma reclamação diretamente à autoridade de 
controlo, a Comissão Nacional de Proteção de Dados. Pela ABAE, Coordenadora Nacional do Projeto Eco-
Freguesias XXI. 

 
Coordenadora Nacional do Projeto Eco-Freguesias XXI 

https://ecofreguesias21.abae.pt/wp-content/uploads/2019/05/ecofamilias_questionário_final.pdf

