
POLÍTICA DE PRIVACIDADE 

Âmbito 

A MAVAM.pt. A Política de Privacidade da MAVAM.pt pretende dar a conhecer quem somos, com que 

finalidades recolhemos os dados pessoais, como os tratamos, com quem os partilhamos, durante quanto 

tempo os conservamos, assim como as formas de entrar em contacto connosco e de exercer os seus 

direitos. 

Ao aceitar a Política de Privacidade da MAVAM.pt dá o seu consentimento para o tratamento de dados 

pessoais com as finalidades abaixo indicadas. Desta forma, aconselhamos a leitura cuidada desta Política 

de Privacidade, assim como os Termos e Condições. 

Responsável pelo Tratamento de Dados 

O responsável pelo tratamento dos dados pessoais é a  CABM, Lda., Rua Cónego Rafael Álvares da Costa, 

LOJA 48 - 1º Andar 4715-288 Braga. Em certos casos, a MAVAM.pt atuará como subcontratante, 

procedendo ao tratamento dos seus dados por conta de outra entidade, que atuará como responsável pelo 

tratamento. 

Nesses casos, recomendamos a consulta da política de privacidade e/ou demais informações sobre o 

tratamento dos seus dados junto dos responsáveis pelo tratamento. 

Prazo de Conservação da Informação 

A MAVAM.PT conservará e armazenará os dados apenas durante o período necessário para cumprir as 

finalidades que motivaram a sua recolha e tratamento, à exceção dos casos em que exista uma exigência 

legal específica. Neste último caso estão, por exemplo, as obrigações legais decorrentes da participação 

em projetos financiados pela União Europeia. 

Direitos do Titular dos Dados 

O titular pode exercer, a qualquer momento, os direitos de acesso, retificação, apagamento, limitação do 

tratamento ou oposição e, quando aplicável, o direito de portabilidade dos mesmos. 

Se o tratamento depende do consentimento, o titular dos dados tem o direito de retirar o consentimento 

em qualquer altura, embora esse direito não comprometa a licitude do tratamento efetuado com base no 

consentimento previamente dado. 



Se o consentimento for legalmente necessário para o tratamento de dados pessoais o titular dos dados 

tem o direito de retirar o consentimento em qualquer altura, embora esse direito não comprometa a 

licitude do tratamento efetuado com base no consentimento previamente dado nem o tratamento 

posterior dos mesmos dados, baseado noutra base legal, como é o caso do cumprimento do contrato ou 

da obrigação legal a que  MAVAM.pt esteja sujeita. 

Caso o titular dos dados pretenda exercer qualquer um dos direitos, deverá contactar a MAVAM.pt, por 

escrito, através do email geral@mavam.pt ou carta, enviada para a morada: 

 Av. Sobral, Nº44 – Ilhô, 4730-102 Cervães – Vila Verde 

Poderá ser solicitado prova de identidade, por forma a assegurar que a partilha dos dados pessoais é apenas 

efetuada com o titular. 

Deve ter presente que em certos casos (por exemplo, devido a requisitos legais) o pedido não poderá ser 

imediatamente satisfeito. 

De qualquer modo, será informado das medidas tomadas nesse sentido, no prazo de um mês a partir do 

momento em que o pedido for efetuado. 

Tem ainda o direito de apresentar uma reclamação à Comissão Nacional de Proteção de Dados . 

Segurança e Confidencialidade 

A MAVAM.pt empenha-se em assegurar a segurança e confidencialidade dos dados pessoais recolhidos. 

No entanto, a transmissão de informação através de Internet não é completamente segura e, assim, não 

podemos garantir completamente a segurança da informação transmitida através do nosso Website ou 

através de qualquer aplicação informática disponibilizada através da Internet. 

 

A MAVAM.pt tem vindo a adotar diversas medidas de segurança, por forma a proteger os dados pessoais 

de qualquer uso ilícito, bem como exige aos seus parceiros que adotem as medidas de segurança 

equivalentes aquelas que pratica. Não vendemos ou de qualquer outro modo disponibilizamos 

comercialmente a sua informação a qualquer terceiro. 

A MAVAM.pt assume o compromisso de manter a sua informação confidencial de acordo com esta 

Política de Privacidade e legislação aplicável. 

https://www.cnpd.pt/


Aletração à Política de Segurança 

A MAVAM.pt poderá, a qualquer momento, atualizar esta Política de Privacidade. 

No caso de a MAVAM.pt decidir alterar estas Políticas e Privacidade, a nova versão substituirá a presente 

e vigorará a partir da data da sua publicação neste Website. A relação entre a MAVAM.pt e todos os 

utilizadores passará a reger-se pela nova versão publicada. 


