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Caro Associado, Padrinho, Voluntário, Colaborador e Amigo,
No dia em que se torna aplicável o Regulamento Geral sobre a Protecção de Dados, a
UNIÃO

ZOÓFILA

vem

informar

os

seus

Associados/Voluntários/Padrinhos/Amigos

relativamente à forma como trata os seus dados pessoais, assumindo o compromisso de
garantir a protecção dos mesmos.
A UNIÃO ZOÓFILA, no âmbito da sua actividade associativa, estabelece contactos com os
seus Associados, Voluntários, Padrinhos, Colaboradores e Amigos, no sentido de divulgar
informações relativas à vida da Associação tais como actividades que são desenvolvidas,
necessidades de apoio/ajuda para os animais que estão a seu cargo, assim
como informação relativa a eventos que organiza e/ou se associa , bem como outros
assuntos relativos à causa animal.
Para esse efeito, a UNIÃO ZOÓFILA trata, na qualidade de entidade responsável, os dados
pessoais dos Associados, Voluntários, Padrinhos, Colaboradores e Amigos, (dados de
identificação e dados de contacto), apenas para as finalidades acima referidas e tendo por
fundamento a relação que mantém com os Associados/Voluntários/Colaboradores, assim
como tendo por base o interesse legítimo da UNIÃO ZOÓFILA em divulgar as referidas
comunicações.
Neste contexto, a UNIÃO ZOÓFILA pode ter de recorrer a entidades subcontratantes para o
processamento dos dados, adoptando as medidas necessárias para assegurar a protecção
e segurança dos respectivos dados, estando garantida a confidencialidade dos mesmos.
A UNIÃO ZOÓFILA não comunica dados pessoais a terceiras entidades, excepto se tal
decorrer do cumprimento de obrigações legais.
Os dados são conservados enquanto mantiver a qualidade de Associado, Voluntário,
Padrinho, Colaborador e Amigo, da UNIÃO ZOÓFILA e o interesse em receber as nossas
comunicações.
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Informamos também que, a qualquer momento, pode solicitar o acesso, a rectificação e o
apagamento dos seus dados, assim como a limitação ou a oposição ao tratamento dos
mesmos.
Para o efeito, bem como para solicitar informação adicional, deverá dirigir um pedido escrito
para a UNIÃO ZOÓFILA para uniaozoofila@gmail.com e com o assunto “Dados Pessoais”.
Caso considere que a UNIÃO ZOÓFILA se encontra a tratar ilicitamente os seus dados
pessoais, pode ainda contactar-nos que resolveremos de imediato a situação ou pode
apresentar uma reclamação junto da Comissão Nacional de Protecção de Dados.
A UNIÃO ZOÓFILA agradece poder contar com o seu apoio e confiança para conseguir
desenvolver a missão de defender, proteger e tratar animais domésticos em risco que
assumiu em 1951. O caminho não é fácil mas não desistimos.
Permanecemos à disposição para qualquer esclarecimento ou informação necessária.

Lisboa, 25 de maio de 2018

UNIÃO ZOÓFILA
A Direcção

Luísa Barroso
(Presidente)
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