
 

 
POLÍTICA DE PRIVACIDADE 

 

Política de Privacidade         

É política da Associação ODIANA, com sede na Rua 25 de Abril nº1,8950-909 Castro 

Marim, respeitar a sua privacidade em relação a qualquer informação sua que possamos 

recolher no nosso website Odiana, disponível em www.odiana.pt, doravante designado 

de “site”, assim como noutros websites e redes sociais que possuímos e operamos, 

nomeadamente nos seguintes domínios: 

• www.baixoguadiana.com 

• https://www.facebook.com/associacaoodiana/ 

• https://www.instagram.com/associacao_odiana/ 

• https://vimeo.com/user71191712 

• https://pt.wikiloc.com/wikiloc/user.do?id=770121 

 

Recolha de informação 

Solicitamos informações pessoais apenas e quando as mesmas são necessárias para 

o fornecimento de serviços ou integração da rede de mailing da entidade. Fazemo-lo 

por meios justos e legais, com o seu conhecimento e consentimento. Os dados 

recolhidos têm como finalidades: a identificação do utilizador; e a gestão das 

permissões, para efeitos de envio de comunicações via email. 

  

Utilização da informação recolhida 

• Apenas retemos as informações recolhidas pelo tempo necessário para fornecer 

o serviço solicitado e/ou para finalidades compatíveis com o propósito inicial para 

que foram recolhidos, sempre de acordo com a sua autorização. 

• As informações pessoais recolhidas e a utilização dessa mesma informação será 

efetuada no cumprimento da legislação aplicável à Política de Proteção de 

Dados imposta pela CNPD (Comissão Nacional da Proteção de Dados), de 

acordo com o Decreto de Lei nº 67/98 de 26 de Outubro, de forma a ser 

assegurada a confidencialidade e segurança dos dados pessoais fornecidos.  

  

 Concordância da Política de Privacidade 
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• O utilizador é livre para recusar a nossa solicitação para o fornecimento de 

informações pessoais, entendendo que tal implica que a ODIANA talvez não 

possa  fornecer alguns dos serviços desejados. 

• O uso continuado de nosso site será considerado como aceitação de nossas 

práticas em torno da privacidade e das informações pessoais. 

  

Direito de Acesso, Retificação, Cancelamento e Oposição aos Dados Pessoais 

Em conformidade com o disposto na Lei nº 67/98 de 26 de Outubro, qualquer pessoa 

pode solicitar o acesso aos respetivos dados pessoais, podendo tomar conhecimento 

do seu teor, bem como, exigir a sua retificação, atualização ou solicitar a sua destruição.  

 

Caso a utilização dos seus dados pessoais seja baseada no consentimento, tem o 

direito de o retirar, a todo o tempo, no entanto, sem comprometer a validade do 

tratamento de dados efetuado até esse momento. Para tal deve efetuar por pedido 

escrito dirigido à Associação Odiana para o endereço de email: 

comunicacao@odiana.pt sob o assunto: «POLÍTICA DE PRIVACIDADE». 

 

Recolha e tratamento de Dados Pessoais de menores 

 

Os Dados Pessoais dos menores de idade somente serão recolhidos e tratados com o 

consentimento dos detentores das responsabilidades parentais ou encarregados de 

educação.  

 

Termos e condições          

Ao aceder ao site concorda em cumprir estes termos de serviço, todas as leis e 

regulamentos aplicáveis . Se não concordar com algum desses termos, não deverá usar 

ou aceder aos nossos sites e/ou redes sociais. 

  

Direitos de autor 

O site e os seus conteúdos estão sujeitos a Direitos de Autor da Associação Odiana. 

Qualquer redistribuição ou reprodução, total ou parcial, dos seus conteúdos, é proibida 

exceto nas seguintes situações: 

• Impressões ou downloads para utilização pessoal e sem intenções comerciais; 

• Cópia dos conteúdos para utilização pessoal de terceiros, identificando como 

fonte desse material o site; 

• Caso possua uma autorização, por escrito, da Associação Odiana, que permita 

a distribuição ou comercialização de qualquer conteúdo constante no site.  

De outra forma não está autorizada a distribuição, comercialização ou divulgação dos 

conteúdos presentes no site, nomeadamente em outras páginas web ou em qualquer 

outra forma de sistema de recuperação de informação. 
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Declaração de Exclusão de Responsabilidade 

• A ODIANA não dá garantia de que as informações constantes no site estejam 

sempre atualizadas, não assumindo responsabilidade pelas consequências que 

decorram da utilização da informação prestada,  

• A ODIANA não se responsabiliza pelo uso indevido da informação aqui contida, 

e respetivas consequências, por parte de terceiros, para quaisquer fins senão os 

aqui indicados. 

• O site pode conter links para sites externos não operados por esta entidade, 

como tal a ODIANA não detém o controlo sobre o conteúdo e práticas desses 

websites e não pode, nessa medida, aceitar responsabilidade pelas suas 

respetivas políticas de privacidade.                

 

Precisão dos materiais 

Os materiais exibidos no site podem incluir erros e/ou desatualizações decorrentes do 

ano em que foram produzidos. A Associação Odiana não garante que qualquer material 

seja preciso, completo ou atual. Além disso, reserva-se o direito de fazer alterações nos 

materiais exibidos a qualquer momento, sem aviso prévio. 

 

Alterações a esta Política de Privacidade 

• Esta política de privacidade será objeto de atualização, sempre que se 

verifiquem condições para tal; 

• Quando publicarmos alterações a esta política iremos, simultaneamente, alterar 

a respetiva "data de atualização"; 

• Recomendamos que consulte periodicamente a nossa política de privacidade 

para se manter informado; 

• Qualquer informação ou sugestão sobre este assunto deve ser enviada 

para comunicacao@odiana.pt sob o assunto: «POLÍTICA DE 

PRIVACIDADE». Todas as situações serão analisadas e, sendo caso disso, 

resolvidas, com a maior brevidade possível.  

 

Data de Atualização: 20 de julho 2020. 
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