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Política de Privacidade e Proteção de Dados Pessoais da ASSOCIAÇÃO 
PORTUGUESA DE BUSINESS INTELLIGENCE (APBI) 

 
Termos de Utilização do website da Associação APBI 

 
O endereço do nosso website é: https://www.apbi.pt 

 
1. Informação relacionada com o tratamento de dados pessoais 

 
A APBI– Associação Portuguesa de Business Intelligence, pessoa coletiva com o NIPC 
515 912 719 é a entidade responsável pela recolha e tratamento dos seus dados 
pessoais, para as finalidades referidas na presente política de privacidade. 
 
A presente política de privacidade faz parte integrante dos termos de utilização do 
website da APBI https://apbi.pt e regula a recolha e tratamento dos dados pessoais 
fornecidos pelos/as utilizadores/as, assim como o exercício dos seus direitos 
relativamente a estes dados, nos termos da Lei nº 58/2019 de Proteção de Dados 
Pessoais em vigor. 
 
O fornecimento de dados pessoais através do Website da APBI pressupõe o 
conhecimento da presente Política de Privacidade. 
 
 
2. Informação sobre recolha de dados 

 
No âmbito do Regulamento Geral de Proteção de Dados (RGPD) em vigor, a APBI é 
responsável pela gestão e pelos conteúdos do Website, cujo domínio é detido pela 
Associação Portuguesa de Business Intelligence, e pelo tratamento dos dados pessoais 
dos/as utilizadores /as do Website recolhidos através do mesmo. 
 
 
3. Dados tratados, sua utilização e finalidades do seu tratamento 

 
Os dados pessoais recolhidos são processados e armazenados informaticamente e em 
suporte papel, são tratados de forma confidencial e utilizados, exclusivamente, ao 
registo e subscrição, criação de contas de utilizador/a, com o intuito de fornecer 
serviços, informações, notícias, alertas, bem como utilização em campanhas no âmbito 
das atividades da APBI. 
 
Os dados recolhidos e fornecidos pelos/as subscritores/as e associados/as são 
conservados enquanto se mantiver o seu consentimento para o efeito e ou de acordo 
com disposições legais aplicáveis. 
 
 
- Subscrição da Newsletter da APBI 
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Os dados pessoas (endereço eletrónico) é inserido na nossa mailing list para envio de 
informações de comunicações institucionais - Newsletter da APBI. Os/as subscritores/as 
da newsletter recebem em exclusivo as notificações de notícias e artigos da APBI por e-
mail. 
 
Os dados recolhidos para efeitos de envio de newsletters e outras comunicações 
institucionais da APBI são conservados enquanto se mantiver o seu consentimento para 
o efeito. 
 
Os/as subscritores/as da newsletter da APBI podem em qualquer momento cancelar o 
envio destas comunicações, através da opção “Cancele a subscrição”, disponível no 
rodapé das nossas newsletters, bem como alterar as suas definições de e-mail em "Gerir 
Subscrições". 
 
Os/as subscritores newsletter da APBI podem ainda retirar o seu consentimento e 
solicitar o cancelamento deste serviço e respetiva eliminação os seus dados pessoais via 
e-mail: info@apbi.pt 
 
Caso retire o seu consentimento, os dados deixarão de ser tratados para esta finalidade 
e deixará de receber nossa newsletter. A APBI não partilha os dados pessoais dos/as 
subscritores/as da nossa newsletter com terceiros para fins comerciais, nem usados 
para quaisquer outros fins que não aqueles que são descritos. 
 
- Dados recolhidos a partir de formulários de inscrição de associado 
 
Os dados disponibilizados serão tratados de acordo com as disposições da APBI em 
relação ao associado enquanto membro da APBI.  
 
A APBI não partilha os seus dados pessoais recolhidos a partir de formulários de 
inscrição de associado com terceiros para fins comerciais, nem usados para quaisquer 
outros fins que não aqueles que são descritos. 
 
Os dados pessoais serão conservados na nossa plataforma informática de gestão de 
associados enquanto se mantiver o seu consentimento para o efeito, salvo manifestação 
contrária. 
 
Os dados pessoais (nome, morada, telefone, endereço eletrónico e Número de 
Identificação Fiscal), são necessários para a emissão das faturas-recibo de cotização. O 
nome e endereço eletrónico serve para o envio de recibos de cotizações, de informações 
e prestação de esclarecimentos. Os restantes dados servem para a emissão de faturas-
recibo. 
 
Para efeitos de pagamento da respetiva inscrição como o número de identificação 
bancária (IBAN), uma vez que o pagamento será efetuado via débito direto. 
 
A APBI partilha o seu nome, morada e NIF com a entidade subcontratada para a 
prestação de serviços de contabilidade. 
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Os dados pessoais serão conservados enquanto se mantiver o seu consentimento para 
o efeito, salvo manifestação contrária, com a exceção dos dados de faturação que serão 
mantidos de acordo com a legislação em vigor. 
 
  
- Dados recolhidos a partir de formulários de contacto 
 
Os dados disponibilizados serão igualmente tratados com o intuito de dar resposta a 
pedidos de contacto e pedidos de esclarecimento, comentários ou sugestões 
apresentadas pelo/as utilizadores/as da APBI. 
 
Os dados pessoais serão conservados na nossa mailing list enquanto se mantiver o seu 
consentimento para o efeito, salvo manifestação contrária. 
 
A APBI não partilha os seus dados pessoais recolhidos a partir de formulários de 
contacto com terceiros para fins comerciais, nem usados para quaisquer outros fins que 
não aqueles que são descritos. 
 
  
- Dados recolhidos através da compra de produtos na loja online da APBI 
 
A APBI usará os dados que recolhe através da sua loja online para proceder à venda de 
produtos, emitir a encomenda e a correspondente fatura associada a cada compra. 
 
Os dados pessoais (nome, morada, telefone, endereço eletrónico e Número de 
Identificação Fiscal), são necessários para o processamento das encomendas. O nome e 
endereço eletrónico serve para o envio de informações e prestação de esclarecimentos 
no âmbito da aquisição de produtos e encomendas online. Os restantes dados servem 
para a emissão de faturas-recibo. 
 
Para efeitos de pagamento da respetiva inscrição como o número de identificação 
bancária (IBAN), uma vez que o pagamento será efetuado via débito direto. 
 
A Associação partilha o seu nome, morada e NIF com a entidade subcontratada para a 
prestação de serviços de contabilidade. 
 
Os dados pessoais serão conservados na nossa mailing list e sistema de Gestão enquanto 
se mantiver o seu consentimento para o efeito, salvo manifestação contrária. 
 
  
- Inscrição em cursos de formação, conferências ou eventos 
 
A participação nas iniciativas da APBI que requerem inscrição (cursos, conferências, 
eventos ou outras iniciativas) precisamos de recolher, no mínimo, o seu nome e o seu 
endereço eletrónico. 
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Para efeitos de pagamento da respetiva inscrição como o número de identificação 
bancária (IBAN), uma vez que o pagamento será efetuado via débito direto. Os restantes 
dados (morada e NIF) servem para a emissão de faturas-recibo. 
 
A APBI partilha o seu nome, morada e NIF com a entidade subcontratada para a 
prestação de serviços de contabilidade. 
 
Caso se aplique, a APBI pode partilhar o seu nome, morada, endereço eletrónico e NIF 
com a entidade parceira na prestação de cursos de formação, conferência ou eventos. 
 
Os dados pessoais serão conservados na nossa mailing list e ou sistema de gestão 
enquanto se mantiver o seu consentimento para o efeito, salvo manifestação contrária. 
 
 
4. Como são protegidos os seus dados 
 
A APBI adota normas e medidas de segurança para a proteção dos dados pessoais, 
instalando nos seus ficheiros todas as medidas técnicas necessárias para garantir a 
proteção dos dados pessoais dos/as seus utilizadores/as e a segurança adequada no 
acesso aos servidores, que se encontram em locais seguros e de acesso restrito e 
controlado. 
 
 
5. Com quem são partilhados os seus dados 
 
Os dados recolhidos para efeitos de envio de newsletters e outras comunicações 
institucionais da APBI não são partilhados com terceiros para fins comerciais, nem 
usados para quaisquer outros fins que não aqueles que são descritos. 
 
No âmbito da política de privacidade, nos casos em a APBI recorre a serviços de 
entidades terceiras, estas ficarão também obrigadas a pôr em prática as medidas de 
segurança técnicas e de organização aplicáveis sempre que tratem dados pessoais. 
 
A APBI partilha o seu nome, morada e NIF com a entidade subcontratada para a 
prestação de serviços de contabilidade. 
 
 
6. Por quanto tempo são conservados os seus dados 
 
Os dados pessoais dos associados da APBI serão conservados no sistema de Gestão da 
APBI enquanto se mantiver como associado, e serão removidos finda a subscrição, com 
a exceção dos dados fiscais cuja conservação decorrente da lei é de 10 anos. 
 
Os seus dados pessoais serão conservados na nossa mailing list salvo manifestação 
contrária. 
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Os dados recolhidos para efeitos de envio de newsletters e outras comunicações 
institucionais da APBI são conservados enquanto se mantiver o seu consentimento para 
o efeito, sendo eliminados uma vez retirado o seu consentimento ou sempre que seja 
solicitado o cancelamento, eliminação ou restrição do processamento das suas 
informações pessoais. 
  
 
7. Direito de Acesso, Retificação e Atualização de Dados 
 
Nos termos da lei, a APBI garante-lhe, a todo o tempo, o direito de acesso, retificação, 
atualização, eliminação, restrição do processamento ou retirar o consentimento das 
suas informações e dados pessoais. 
 
Os dados recolhidos para efeitos de envio de newsletters e outras comunicações 
institucionais da APBI são conservados enquanto se mantiver o seu consentimento para 
o efeito. Caso retire o seu consentimento, os dados deixarão de ser tratados para essa 
finalidade. 
 
Os/as associados/as da APBI podem em qualquer momento cancelar o envio destas 
comunicações, para isso dispomos de três opções: 
 
Cancelar a subscrição - através da opção “Cancele a subscrição”, disponível no rodapé 
das nossas newsletters; 
 
Alterar a subscrição - alterar as suas definições de e-mail em "Gerir Subscrições", 
disponível no rodapé das nossas newsletters; 
 
Retirar o seu consentimento e eliminar os seus dados pessoais - solicitar o cancelamento 

e eliminação dos seus dados pessoais via e-mail: info@apbi.pt 
 
Depois de termos recebido a notificação de que retirou o seu consentimento, 
deixaremos de processar as suas informações para o fim ou fins com os quais concordou 
inicialmente, salvo se tivermos outra base legítima para o fazer nos termos da lei. 
 
Caso pretenda retirar o seu consentimento, eliminar ou restringir as suas informações 
pessoais, pode contactar-nos através do endereço e-mail info@apbi.pt 
 
  
8. Ligações Externas 
 
O website da APBI contém hiperligações (links) e faz referência a ligações para outros 
websites, pelo que recomendamos a verificação das suas políticas de privacidade. 
 
A APBI envida todos os esforços no sentido de divulgar informações atualizadas, 
rigorosas e completas, mas não garante nem assume qualquer responsabilidade pela 
política de privacidade ou conteúdo presente nesses mesmos sites, ou por quaisquer 
problemas resultantes da sua consulta. 
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9. Informações adicionais 
 
Os conteúdos do website da APBI não poderão ser copiados, alterados ou distribuídos, 
salvo com autorização expressa da APBI. 
 
A APBI reserva-se o direito de interromper o acesso website pelo período que determine 
como necessário, por quaisquer razões de ordem técnica, administrativa, ou outras que 
possam surgir e não estejam diretamente aqui contempladas. 
 
Todas as tentativas de adulteração dos conteúdos ou da estrutura do website da APBI e 
seus meios anexos, ou qualquer outra ação que possa causar danos podem ser objeto 
de procedimento judicial. 
 
 
10. Responsável pelo tratamento de dados 
 
APBI – Associação Portuguesa de Business Intelligence 
Telefone:  912618053 E-mail: info@apbi.pt 
 
 
11. Alterações 
 
A APBI reserva-se o direito de a qualquer momento e sem aviso prévio, alterar, 
acrescentar ou revogar, parcial ou totalmente, a presente Política de Privacidade, pelo 
que aconselhamos a sua consulta com regularidade. 
 
Os Cookies são pequenas etiquetas de software que são armazenadas no seu 
computador ou dispositivo móvel através do navegador (browser), retendo apenas 
informação relacionada com as suas preferências, não incluindo, como tal, os seus dados 
pessoais. 
 
12 . COOKIES 
 
Os cookies servem para ajudar a determinar a utilidade, interesse e o número de 
utilizações dos seus websites, permitindo uma navegação mais rápida e eficiente, 
eliminando a necessidade de introduzir repetidamente as mesmas informações. 
 
A maioria dos programas de navegação estão definidos para aceitar cookies, embora 
seja possível configurar o navegador para recusar todos os cookies, ou para indicar 
quando um cookie está a ser enviado. 
 
Note-se, no entanto, que algumas partes do nosso website poderão não funcionar 
corretamente, caso tenha recusado os cookies. 
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13. Outras informações 
 
Qualquer informação adicional relacionada com o tratamento dos seus dados pessoais 
e com o exercício dos direitos que lhe são conferidos pela legislação aplicável e, 
referidos na presente Política de Privacidade, pode ser obtida junto da APBI através dos 
seguintes contactos: 
 
Telefone: 912615083 | E-mail: info@apbi.pt 
  
 
O documento tem a data de 31 de março de 2020 (última atualização) 


