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INFORMAÇÕES SOBRE A 

PROTEÇÃO DE DADOS PESSOAIS 
 

O Regulamento Geral de Proteção de Dados (RGPD) entrou em vigor a 25 de maio de 2018 
(Regulamento (EU) 2016/679), relativo à proteção das pessoas singulares no que diz 
respeito ao tratamento de dados pessoais e à livre circulação desses dados. 
O cumprimento deste regulamento é uma prioridade da Direção Regional de Desporto 
(DRD), pelo que nos comprometemos a processar os dados pessoais em conformidade com 
o referido regulamento. 
A DRD, pessoa coletiva com o NIPC 671000497, com sede na Rua das Hortas, n.º 28 a 34 
9050-024, Funchal, é a entidade responsável pela recolha e tratamento dos dados pessoais, 
para as finalidades referidas na presente informação. O presente documento destina-se 
assim, a prestar as informações necessárias referentes ao tratamento que esta Direção 
Regional faz dos dados pessoais, bem como dos direitos que, nos termos da lei, assiste. 
 
1. Finalidades a que se destinam o tratamento dos dados pessoais 
 
A DRD recolhe os dados pessoais, quer presencialmente, quer remotamente, através do 
seu portal e plataformas informáticas, com vista à concretização da sua missão no âmbito 
da política pública governamental na área do desporto, promovendo o fomento da prática 
desportiva na Região Autónoma da Madeira. 
A DRD procede à recolha de dados dos seus clientes, quer internos quer externos, de modo 
a assegurar o cumprimento pleno das suas atribuições e obrigações. 
Os dados recolhidos correspondem a dados pessoais que são fornecidos pelos interessados 
ou por outras entidades, nomeadamente do movimento associativo desportivo, mediante o 
preenchimento de formulários e/ou plataformas digitais eletrónicas, nomeadamente para a 
inscrição em atividades, eventos, iniciativas e programas promovidos pela DRD. 
Podem ser solicitadas categorias de dados pessoais, como dados de identificação, género, 
contacto, demográficos, localização, profissionais, académicos e financeiros, podendo 
igualmente ser recolhidos alguns dados considerados sensíveis, nomeadamente registos 
fotográficos ou restrições pessoais. 
 
2. Consentimento 
 
O consentimento para a recolha e tratamento de dados é necessário sempre que não 
decorra de obrigações contratuais e/ou jurídicas, do interesse legítimo, do interesse público 
ou para a salvaguarda dos interesses vitais do titular dos dados. 
O consentimento é solicitado no momento da recolha dos dados pessoais, através do 
preenchimento de uma declaração para o efeito, sendo o interessado informado de quais 
são os dados solicitados, os fins a que os mesmos se destinam e o prazo de conservação. 
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Será igualmente recolhido consentimento junto do titular para o tratamento de dados 
pessoais considerados sensíveis. 
Nos casos em que seja exigido o consentimento de menores, o tratamento dos dados 
pessoais só é lícito mediante autorização adicional dos titulares das responsabilidades 
parentais. 
Todas as informações pessoais obtidas são registadas, utilizadas e protegidas em 
conformidade com a legislação comunitária vigente em matéria de proteção de« dados e 
com a presente informação. 
 
3. Destinatários 
 
Alguns dos dados pessoais poderão ser utilizados por entidades terceiras, quando decorrer 
nomeadamente de imposições legais ou administrativas (companhias de seguros, agências 
de viagens, departamentos governamentais e tribunais). 
O titular será informado das entidades destinatárias no momento da recolha de dados. 
Todos os colaboradores da DRD responsáveis pelo tratamento de dados pessoais estão 
abrangidos pelo dever de sigilo e confidencialidade relativamente aos dados que tenham 
acesso no âmbito das operações de introdução e tratamento de dados, estando 
devidamente informados da importância do cumprimento desse dever legal de sigilo, sendo 
exigido a correspondente responsabilidade. 
 
4. Prazos de conservação dos dados pessoais 
 
O tratamento dos dados pela DRD manter-se-ão enquanto forem necessários e pelos 
prazos legais obrigatórios. O prazo de conservação dos dados pessoais dependerá de cada 
atividade, sendo o titular informado no momento da recolha dos mesmos. 
 
5. Direitos dos titulares dos dados 
 
Nos termos do disposto nos artigos 13.º a 22.º do RGDP constituem direitos dos titulares 
dos dados pessoais: 
 
a) Direito à informação: Direito a ser informado, no momento da obtenção dos dados 
pessoais sobre a identidade e os contactos pelo tratamento, as finalidades do tratamento 
dos dados e respetivo fundamento jurídico, destinatários ou categorias de destinatários dos 
dados pessoais e o prazo de conservação dos dados; 
 
b) Direito de acesso: Direito a aceder aos seus dados pessoais e a obter do responsável 
pelo tratamento as finalidades do tratamento dos dados, as categorias dos dados pessoais 
em questão, o prazo previsto de conservação dos dados pessoais; 
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c) Direito à retificação: Direito a solicitar a retificação de dados incorretos e ao 
preenchimento de dados incompletos; 
 
d) Direito ao apagamento: Direito de solicitar o apagamento dos seus dados pessoais; 
 
e) Direito à portabilidade: Direito a solicitar que os seus dados sejam transferidos para outra 
entidade; 
 
f) Direito a opor-se ao tratamento dos seus dados pessoais: Direito a obter do responsável 
pelo tratamento a limitação do tratamento e direito a se opor a qualquer momento, por 
motivos relacionados com a sua situação particular, ao tratamento dos seus dados pessoais; 
 
g) Direito a retirar o seu consentimento a qualquer altura; 
 
h) Direito a apresentar reclamação junto da Comissão Nacional de Proteção de Dados 
(www.cnpd.pt). 
 
i) Direito à não sujeição a decisões automatizadas: Direito de solicitar intervenção humana 
em processos habitualmente automáticos. 
 
6. Alterações 
 
Reservamo-nos no direito de atualizar a presente informação periodicamente. 
Daremos nota de quaisquer mudanças no portal da DRJD. 
 
7. Regime aplicável 
 
Em tudo o que não estiver expressamente consagrado na presente informação, aplica-se o 
Regulamento Geral de Proteção de Dados, bem como a legislação nacional em vigor sobre 
esta matéria. 
 
8. Contacte-nos 
 
Em caso de dúvida sobre as informações sobre o tratamento de dados pessoais ou caso 
pretenda exercer qualquer um dos seus direitos supra referidos, por favor queira contactar-
nos através do correio eletrónico drjd@madeira.gov.pt. 
O interessado pode ter acesso à informação que lhe diga diretamente respeito, mediante o 
comprovativo da sua identidade e apresentação de requerimento fundamentado. Os pedidos 
que forem manifestamente infundados, excessivos ou repetitivos, podem ser recusados. 
 


