
Política de Privacidade 

Em vigor a partir de 25 de Maio de 2018 
1.  Recolha e Utilização dos Dados Pessoais
1.1.  Recolhemos e conservamos dados pessoais dos nossos sócios e de outras 
pessoas e entidades que, de alguma forma, participaram ou estão ligados a 
iniciativas por nós organizadas ou manifestaram interesse em acompanhar a 
nossa atividade. 
1.2.  Utilizamos a informação recolhida exclusivamente para apoiar a nossa 
atividade, designadamente: 
a)   Para difusão de convocatórias para as Assembleias Gerais, de notícias e 
informações sobre acontecimentos, atividades e campanhas desenvolvidas pela 
ACR, nomeadamente, sob a forma de mensagens, comunicados, boletins 
informativos, folhas informativas; 
b)   Para promoção e divulgação de iniciativas de caracter cultural, de 
solidariedade e de outras atividades no âmbito do nosso objectivo; 
c)  Para gerir a relação com os nossos associados 
1.3. Utilizamos a informação recolhida para estabelecer contacto através de 
correio, email, SMS ou chamada telefónica. Esta comunicação é feita 
exclusivamente pelos nossos dirigentes e colaboradores especialmente 
autorizados para o efeito e com o dever de sigilo. 
2.  Gestão dos Dados Pessoais
2.1.   Os dados pessoais são geridos pela ACR, que é uma associação sem fins 
lucrativos, com sede na Rua Abel Salazar, nº 37 A, 1600-817 Lisboa, com 
endereço de correio eletrónico acr.secretaria@conquistasdarevolucao.pt 
2.2.   Desenvolvemos todos os esforços para garantir a segurança e 
confidencialidade dos dados pessoais ao nosso dispor. 
2.3.  Não cedemos os dados pessoais a terceiros, para qualquer finalidade, 
excepto se por imposição legal. 
3.  Acesso aos Dados Pessoais
3.1.  Pode pedir o acesso aos seus dados pessoais, por via postal ou por correio 
electrónico, para: 
-  Ter conhecimento da informação existente 
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-  Pedir rectificação da informação caso esteja incorrecta ou incompleta; 
-  Revogar o consentimento para o envio de comunicações por email. 
3.2. Também pode pedir a revogação do envio de comunicações por email 
respondendo à última comunicação recebida e escrevendo «Remover» no 
Assunto 
4.  Sobre a Política de Privacidade da ACR
A Política de Privacidade da ACR adopta as directivas do Regulamento 
Geral de Proteção de Dados ( RGPD )
4.1.  Para organizações com as suas características. 
4.2. É revista sempre que ocorram alterações na forma como os dados são 
adquiridos, conservados ou utilizados. 
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