CONDIÇÕES GERAIS
TODOS TEMOS DEVERES!
A Académica da Madeira está empenhada em proteger os dados pessoais dos seus associados,
clientes, funcionários e utilizadores, de produtos ou serviços, dos vários programas e acções que
integram a sua oferta, além dos dados pessoais dos respectivos titulares em todas as situações em
que ocorra um tratamento dos mesmos.
Todos temos deveres! é uma acção do programa Universitas que que congrega a oferta de acções
de acolhimento, de acompanhamento e de inserção na vida activa dos futuros, actuais e antigos
estudantes universitários.
POLÍTICA DE PRIVACIDADE
O QUE SÃO OS DADOS PESSOAIS?
No âmbito da sua actividade a Académica da Madeira solicita que disponibilize um conjunto de
dados pessoais, isto é, informações fornecidas por si que permitam à Académica da Madeira
identificá-lo,contactá-lo ou prestar os serviços pretendidos.
QUEM É O RESPONSÁVEL PELO TRATAMENTO DE DADOS?
A responsável pelo tratamento dos dados pessoais é a Académica da Madeira, com sede social no
Campus Universitário da Penteada, 9020-105 Funchal, Portugal, titular do número de
identificação de pessoa colectiva 511054653.
COMO OS SEUS DADOS SERÃO TRATADOS?
Observando o disposto na nossa Política de Protecção de Dados Pessoais, o preenchimento
desta ficha de atendimento implica a recolha e o tratamento de dados pessoais. Os dados
fornecidos não estarão sujeitos a tratamento informático, mas serão arquivados pela Académica
da Madeira.
PARA QUE FINALIDADES TRATAMOS OS SEUS DADOS PESSOAIS?
A Académica da Madeira garante que os seus dados pessoais não serão cedidos a terceiros sem a
sua expressa autorização, não sendo usados por nós para qualquer outra finalidade senão o apoio
ao estudante.
POR QUANTO TEMPO CONSERVAMOS OS SEUS DADOS PESSOAIS?
A Académica da Madeira retém os seus dados pessoais até a resolução da situação exposta e
durante um prazo máximo de dois anos, ou, consoante o caso, até que exerça o seu direito de
oposição ou direito de apagamento. Decorrido esse período de conservação, a Académica da
Madeira elimina os seus dados pessoais.
A QUEM TRANSMITIMOS OS SEUS DADOS PESSOAIS?

Os dados pessoais recolhidos pela Académica da Madeira não são partilhados com terceiros sem
consentimento do titular. Os seus dados pessoais podem ser comunicados, no cumprimento da
lei, a entidades do Estado, como a Autoridade Tributária.
QUAIS SÃO OS MEUS DIREITOS DE PROTECÇÃO DE DADOS?
Nos termos previstos na legislação aplicável e na nossa Política de Protecção de Dados Pessoais,
pode exercer os seus direitos de acesso, de retificação, de apagamento, de limitação do
tratamento, de portabilidade, de oposição ao tratamento dos seus dados pessoais. Para mais
informações sobre estes direitos e a forma de os exercer, consulte a nossa Política de Protecção
de Dados Pessoais no portal ppdp.amadeira.pt ou nos nossos pontos de atendimento ou lojas.
COMO APRESENTO RECLAMAÇÕES?
Poderá, a qualquer momento, apresentar-nos uma reclamação ou à autoridade de supervisão e
controlo: Comissão Nacional de Proteção de Dados – CNPD. Rua de São Bento, n.º 148, 3º,
1200-821 Lisboa. Tel: +351 213928400. E-mail: geral@cnpd.pt.
POLÍTICA DE COOKIES
Os cookies são pequenos ficheiros de informação que são enviados para o seu computador ou
telemóvel quando visita um website. Os cookies são enviados de volta ao website de origem em cada
visita subsequente ou para outro website que reconheça esse cookie. Os cookies são úteis porque
permitem que um website reconheça o dispositivo do utilizador, permitindo-lhe navegar
eficientemente pelas páginas, recordando também as suas preferências e melhorando em geral a
experiência do utilizador.
Alguns dos cookies emitidos pelo servidor terão apenas a duração da sessão e expirarão quando
encerrar o navegador.
Outros cookies são usados para recordar quando um utilizador regressa a um website e têm um
período de duração maior.
A maioria dos navegadores aceita cookies automaticamente. Pode modificar a configuração do seu
navegador para não aceitar ou para ser notificado cada vez que se cria um cookie.
Pode obter mais informação sobre cookies , incluindo como ver os cookies que foram criados no
seu dispositivo e como geri-los ou eliminá-los usando diferentes tipos de navegadores, em
www.allaboutcookies.org.
A capacidade de activar, desativar ou eliminar cookies também se pode efetuar no seu navegador.
Para isso, siga as instruções no seu navegador (geralmente localizadas nas opções “Ajuda”,
“Ferramentas” ou “Editar”). Desactivar um cookie ou uma categoria de cookies não apaga o cookie
do seu navegador, para tal necessita efectuar o apagamento manualmente.

GENERAL CONDITIONS
TODOS TEMOS DEVERES!
The University of Madeira Students' Union is committed to protecting the personal data of its
members, staff, customers and users, products or services, the various programs and actions that
integrate its offer, and the personal data of the respective holders in all situations in which a
treatment.
Todos temos deveres! (We all have duties!) is an action of the U
 niversitas program that brings
together the offer of actions to welcome, accompany and integrate into the active life,
prospective, current and former university students.
PRIVACY POLICY
WHAT ARE PERSONAL DATA?
In the course of its activity, the Students' Union requests that it makes available a set of personal
data, that is, information provided that allows the Students' Union to identify you, to contact you
or to provide the services you require.
WHO IS RESPONSIBLE FOR DATA PROCESSING?
The person responsible for the processing of personal data is the University of Madeira Students'
Union, whose office is at the University Campus of Penteada, 9020-105 Funchal, Portugal,
holder of the identification tax number 511054653.
HOW WILL YOUR DATA BE TREATED?
In compliance with the terms of our Personal Data Protection Policy, completing this data sheet
implies the collection and processing of personal data. The data provided will not be subject to
computer processing but will be archived by the Students' Union.
FOR WHAT PURPOSES DO WE TREAT YOUR PERSONAL DATA?
The Students' Union guarantees that your personal data will not be transferred to third parties
without your express authorization, and are not used by us for any other purpose than support
for the student.
HOW LONG DO WE GET YOUR PERSONAL DATA?
The Students' Union retains its personal data until the situation is resolved and for a maximum
period of two years or, as the case may be until it exercises its right of opposition or erasure
right. After this period of conservation, the Students' Union eliminates your personal data.

TO WHOM WE TRANSMIT YOUR PERSONAL DATA?
The personal data collected by the Students' Union are not shared with third parties without the
consent of the owner. Your personal data may be communicated, in compliance with the law, to
entities of the State, such as the Tax Authority.
WHAT ARE YOUR DATA PROTECTION RIGHTS?
In accordance with the applicable legislation and our Personal Data Protection Policy, you may
exercise your rights of access, rectification, erasure, limitation of treatment, portability,
opposition to the processing of your personal data. For more information on these rights and
how to exercise them, please consult our Personal Data Protection Policy on ppdp.amadeira.pt
or our service points or stores.
HOW CAN I PRESENT CLAIMS?
You may, at any time, submit a complaint to us or to the supervisory and control authority:
National Data Protection Commission - CNPD. Rua de São Bento, no. 148, 3rd, 1200-821
Lisbon. Tel: +351 213928400. E-mail: geral@cnpd.pt.
COOKIES POLICY
Cookies are small information files that are sent to your computer or mobile phone when you
visit a website. Cookies are sent back to the originating website at each subsequent visit or to
another website that recognizes this cookie. Cookies are useful because they allow a website to
recognize the user's device, allowing you to navigate the pages efficiently, remembering your
preferences and improving the user experience in general.
Some of the cookies issued by the server will only have the duration of the session and will
expire when you quit the browser.
Other cookies are used to remember when a user returns to a website and has a longer duration.
Most browsers automatically accept cookies. You can modify your browser setting to not accept
or be notified each time a cookie is created.
You can get more information about cookies, including how to view the cookies that were
created on your device and how to manage or delete them using different browser types at
www.allaboutcookies.org.
The ability to activate, deactivate or delete cookies can also be done in your browser. To do this,
follow the instructions in your browser (often located in the "Help", "Tools" or "Edit" options).
Disabling a cookie or a cookie category does not delete your browser's cookie, so you need to
manually clear it.

