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Em resposta a comunica<;ao supra identificada, relativa ao requerimento n.?
1181X14a - AC, apresentado pelo Senhor Deputado Miguel Santos em 19 de
Fevereiro, informa-se que a Associa<;ao Narciso Miranda - Matosinhos Sempre
notificou a CNPD um tratamento de dados pessoais com a finalidade de
cobranga de quotizagoes, contactos com os associados com vista a
prossecug80 dos fins da Associag80 e dinamizag80 junto do publico da acg80
da Associag8o.

A referida notifica<;ao foi objecto do Registo n.o 120109, de 14 de Fevereiro, que
se junta.

Lisboa, 26 de Fevereiro de 09

Com os melhores cumprimentos, Il ~ ~
!J>APLEN
ll/J2.1L2,,1

~
A Directora de Sefvl'()jA Secretaria da CNPD

~
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Registo n.O /LV 109

A Associa~ao Narciso Miranda - Matosinhos Sempre notifieou um tratamento de dados

pessoais eom a finalidade cobram;a de quotizac;oes, contactos com os associados com vista a
prossecuc;ao dos fins da Associac;ao e dinamizac;ao junto do publico da acc;ao da Associac;ao.

Declara as seguintes categorias de dados pessoais: dados de identificac;c3o (nome, idade,

filiac;ao, BI, NIF, n.o de socio), dados de contacto (morada, telefone fax e e-mail), profissao,

habilitac;oes Iiterarias, situac;ao familiar (estado civil, nome do conjuge, nome dos dependentes

e contacto dos encarregados de educac;ao em caso de menores), valor da quota, NIB,

instituic;ao bancaria, situac;ao perante a assoeiac;ao e cargo exercido.

Os dados sac reeolhidos pessoalmente, por telefone, impresso e por e-mail.

Nao foi declarada recolha indirecta de dados.

Nao existe comunicac;ao de dados, interconexoes nem fluxos transfronteiric;os de dados.

Os dados reeolhidos sac pertinentes, adequados e nao excessivos face a finalidade declarada

(Cf. al. b) do artO5° da Lei 67/98).

o fundamento de legitimidade para 0 tratamento e, nos termos do corpo do artigo 6° da LPD, 0

consentimento inequivoco do titular.

Assim, regista-se, nos term os dos artigos 27° n.o 1 e 30° n.O 1 da Lei n.067/98, de 26 de

Outubro, 0 tratamento, nos seguintes termos:

Respons3veJ - Associa~ao Narciso Miranda - Matosinhos Sempre

Categoria de dados pessoais tratados - dados de identificac;ao (nome, idade, filiac;ao, BI,

NIF, n.o de socio), dados de contacto (morada, telefone fax e e-mail), profissao, habilitac;oes

literarias, situac;ao familiar (estado civil, nome do conjuge, nome dos dependentes e eontacto

dos enearregados de educac;ao em caso de menores), valor da quota, NIB, instituic;ao bancaria,

situac;ao perante a associac;ao e cargo exercido.

Finalidade - cobranr;a de quotizac;oes, contactos com os associados com vista a prossecuc;ao

dos fins da Associac;ao e dinamizac;ao junto do publico da acc;ao da Associac;ao.

Forma de exercicio do direito de acesso e rectifica~ao - Por solieitac;ao ao responsavel

pelos meios adoptados para a reeolha.
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Interconexoes - N80 ha;

Comunica~ao de dados - N80 ha

Fluxo transfronteiri~o de dados - Nao ha.

Prazo maximo de conserva~ao dos dados - Tres anos finda a qualidade de socio, excepto

quando exista pendencia de aC980 judicial em caso de incumprimento das obriga90es de

associado.

Aos titulares dos dados deve ser garantido 0 direito de informa9ao previsto no artigo 10° da

LPD, bem como 0 direito de oposi980 a recep980 mensagens promocionais (cf. al.b) do artigo

12° da LPD e n.o 2 do artigo 22° do Decreto-Lei n.o 7/2004, de 7 de Janeiro).

Foram declaradas medidas de seguran9a da informa980. Contudo, alerta-se que

independentemente das medidas de seguran9a adoptadas pela entidade responsavel pelo

tratamento, e a esta que cabe assegurar 0 resultado da efectiva seguran9a da informa98o e

dos dados tratados.

Finalmente, relativamente ao envio de mensagens electronicas com fins promocionais aos nao

associados, alerta-se 0 responsavel a recep980 de tais mensagens carece do consentimento

previa do titular dos dados, nos termos do disposto no n.° 1 do artigo 22° do Decreto-Lei n.°

7/2004, de 7 de Janeiro.

Lisboa, 14 de Fevereiro de 2009

A Secreta ria da CNPD

~
Isabel Cristina Cruz
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