
Política de Privacidade 

A.Logos- Associação para o Desenvolvimento de Assessoria e Ensaios Técnicos, é responsável 
pela informação constante e recolhida neste site e compromete-se a garantir a privacidade dos 
dados pessoais recolhidos e/ou transmitidos online dos titulares singulares. 

A A.Logos reserva-se ao direito de alterar a política de privacidade, pelo que se aconselha a 
leitura regular deste documento. 

 

1. Identificação do responsável pelo tratamento 

Entidade: A.Logos- Associação para o Desenvolvimento de Assessoria e Ensaios Técnicos 

Sede: Tecnopolo do Vale do Tejo - Rua José Dias Simão – Alferrarede                                                                                

2200-062 Abrantes 

NIF: 504085840 

Contacto Encarregado da Proteção de Dados: info@a-logos.com 

 

2. Os dados tratados e a sua finalidade 

A Lei da Proteção de Dados Pessoais e o Regulamento Geral de Proteção de Dados 
(Regulamento (UE) 2016/679 do Parlamento Europeu e do Conselho de 27 de abril de 2016) 
asseguram a proteção das pessoas singulares no que diz respeito ao tratamento de dados 
pessoais e à livre circulação desses dados. 

Nos termos legais são considerados "dados pessoais" qualquer informação, de qualquer 
natureza e independentemente do respetivo suporte, incluindo som e imagem, relativa a uma 
pessoa singular identificada ou identificável, pelo que a proteção não abrange os dados de 
pessoas coletivas. 

Para a A.Logos, os seus dados são confidenciais , comprometendo-se esta Associação de não 
os ceder a terceiros, sem autorização expressa do titular dos dados. 

A informação recolhida e tratada pela A.Logos servirá apenas para o uso exclusivo desta 
Associação para o envio de resultados, informações, convites de atividades e projetos em que a 
A.Logos está envolvida. 

A A.Logos não procederá à venda, aluguer, partilha ou oferta dos dados fornecidos pelos seus 
parceiros e colaboradores. 

Em caso algum levaremos a cabo qualquer das seguintes atividades com os dados pessoais que 
nos sejam facultados através deste site: 

- Ceder a outras pessoas ou outras entidades, sem o consentimento prévio do titular dos dados; 
- Transferir para fora do Espaço Económico Europeu (EEE), sem o consentimento prévio do 
titular dos dados. 
 

3. Exercício dos direitos dos titulares 

A A.Logos garante-lhe no exercício dos seus direitos de obter informação relativa ao tratamento 
dos seus dados pessoais, de acesso, oposição e/ou limitação do tratamento, de portabilidade, 
de atualização, retificação ou eliminação. 

Os seus dados pessoais são conservados pela A.Logos nas suas bases de contactos durante o 
exercício de atividade desta Associação, salvo se revogar o seu consentimento ou solicitar a sua 
atualização, o que pode fazer a qualquer momento. 

 

 



 

Poderá exercer o seu direito ao esquecimento através dos seguintes meios: 

Na nossa sede, dirigindo-se pessoalmente ou via CTT: 

Tecnopolo do Vale do Tejo - Rua José Dias Simão – Alferrarede                                                                              

2200-062 Abrantes  

Pelo telefone: (+351) 241 372 357 

Por email: para info@a-logos.com com o assunto remover 

 

Nos dias úteis: entre as 9h00 e as 13h00 e as 14h e as 18h 

 

mailto:info@a-logos.com

