Termos e Condições da Newsletter
O site www.ajsportugal.org respeita a privacidade de todos os visitantes e utilizadores
deste website e compromete-se a proteger as informações pessoais e não as partilha.
No entanto, quando for necessária a recolha de informação pessoal para disponibilizar
serviços ou quando cada visitante decidir fornecer alguns dos seus dados pessoais, a
utilização daquela informação e daqueles dados será efetuada no cumprimento
Regulamento Geral da sobre a Protecção de Dados (Regulamento (UE) 2016/679 do
Parlamento Europeu e do Conselho de 27 de abril de 2016) de forma a ser assegurada a
confidencialidade e segurança dos dados pessoais fornecidos.
O fornecimento de dados pessoais é facultativo e será sempre garantido, nos termos da
lei, o direito de acesso, retificação e anulação de qualquer dado fornecido, podendo aquele
direito ser exercido pessoalmente ou por escrito, diretamente na secção de contactos no
website.

1. Uso de «Dados Pessoais»
1.1 A presente política de proteção de Dados Pessoais aplica-se a todas as informações
pessoais eletronicamente recolhidas e armazenadas pela AJSP através do formulário
existente no presente site de preenchimento voluntário.
1.2 Os Dados Pessoais podem ser próprios do Utilizador ou de Terceiros que de alguma
forma autorizaram que o utilizador os usasse. O Utilizador do formulário (quem regista)
é único responsável em obter o consentimento dos Terceiros Titulares dos Dados, que
não sendo seus os submete.

2. A recolha e utilização de Dados Pessoais e outras informações pessoais
2.1 O Utilizador fornece os seus Dados Pessoais ou outras informações de várias formas,
se assim o entender, propondo-se a AJSP em identificar quais os campos de
preenchimento obrigatório, essenciais para o correto uso da funcionalidade pretendida,
sendo os dados ser recolhidos pela AJSP para fins de contacto, nomeadamente: NOME,
APELIDO, EMAIL, DATA DE NASCIMENTO, e a preferência temática em jogos como
ADJG, SAGA, ou BE.

2.2 Os dados fornecidos serão utilizados para prestação de informações.
2.3 Nos formulários existe uma check-box: “Autorizo a utilização dos dados fornecidos
nos termos aqui definidos e para os fins expostos e que estou legal e legitimamente
autorizado para os ceder por conta e em nome do titular dos mesmos.”
3. Cedência de Dados Pessoais
3.1. Os dados poderão ser fornecidos às autoridades judiciais ou administrativas, desde
que em cumprimento de obrigação legal.
3.2. A AJSP não comercializará os utilizadores com terceiros.
4. Direitos dos Titulares dos Dados
4.1 O Titular dos dados poderá, em qualquer momento, exercer os direitos de acesso,
retificação, apagamento dos seus dados.
4.3. Enquanto recetor de comunicações poderá desativar o envio das comunicações
informativas através da opção “desativar/unsubscribe”, disponível em cada uma das
comunicações enviadas.

