Proteção de Dados
1. Este documento oferece-lhe uma perspetiva geral de como a Federação Portuguesa de Atletismo (FPA)
trata os seus dados pessoais e os seus direitos em matéria de proteção de dados.
1.1 Pode obter informação completa e atualizada sobre a política de privacidade e de tratamento de dados da
FPA e www.fpatletismo.pt, designadamente quanto à categoria de dados tratados, finalidade e legitimidade
para a sua recolha e tratamento.
2. A política de privacidade da FPA cumpre o disposto no Regulamento (UE) 2016/679 do Parlamento
Europeu e do Conselho, de 27 de abril de 2016, e demais legislação aplicável em matéria de proteção de
dados, reforçando o compromisso da FPA na proteção da privacidade e dos dados pessoais de todos aqueles
que se relacionam com a FPA na execução do seu objeto social, no cumprimento das suas atribuições, no
exercício da sua atividade, nos seus valores, princípios de ação e comportamentos.
3. A entidade responsável pelo tratamento dos dados pessoais e à qual se pode dirigir é: Federação
Portuguesa de Atletismo, Largo da Lagoa 15 B, 2799-538 Linda-a-Velha, telefone 214146020, endereço de
e-mail fpa@fpatletismo.pt.
4. Pode contatar o nosso Encarregado de Proteção de Dados através de carta enviada para Federação
Portuguesa de Atletismo, Encarregado de Proteção de Dados, Largo da Lagoa 15 B, 2799-538 Linda-aVelha, ou do endereço de e-mail fpa@fpatletismo.pt.
5. Tratamos os dados pessoais de todos aqueles, em especial dos agentes desportivos, que recolhemos no
âmbito das relações jurídico-desportivas que a FPA estabelece no desenvolvimento do seu objeto social e no
cumprimento das obrigações legais e regulamentares a que se encontra adstrita.
5.1 Tratamos os dados pessoais fornecidos pelas associações distritais de atletismo, pelos clubes, pelos
praticantes e pelos demais agentes desportivos para efeitos de organização, gestão e funcionamento da
atividade quotidiana da FPA e na observância das respetivas obrigações legais e regulamentares aplicáveis.
5.2 Consideramos dados pessoais aqueles cujo tratamento seja legítimo, necessário e/ ou relevante na
execução do relacionamento estabelecido com a FPA no âmbito do seu objeto social e das suas atribuições,
designadamente, para efeitos de procedimentos de inscrição, filiação, transferência, desvinculação, registos
de contratos e participação em provas pelo agentes desportivos, incluindo dados identificativos e de contato,
tais como nome, número de identificação civil, morada, telefone, e-mail, naturalidade, data de nascimento,
sexo e nacionalidade, que deverá disponibilizar à FPA e sem os quais a FPA não poderá dar seguimento às
solicitações que nos dirija no âmbito da execução da relação jurídico-desportiva estabelecida ou a
estabelecer.
6. Tratamos os dados pessoais anteriormente enunciados de acordo com o disposto no Regulamento Geral da
Proteção de Dados (que estabelece as regras relativas à proteção das pessoas singulares no que diz respeito
ao tratamento de dados pessoais e à livre circulação desses dados), e da restante legislação aplicável.
6.1 Tratamos os seus dados por serem necessários à gestão e execução da relação estabelecida com a FPA no
âmbito do desenvolvimento do seu objeto social, no cumprimento das obrigações legais e regulamentares
impostas à FPA, na prossecução das atribuições da FPA, por imperativo decorrente da atribuição do estatuto
de utilidade pública desportiva à FPA e sempre que nos tenha dado o seu consentimento para a recolha e o
tratamento de dados pessoais para fins específicos, o qual pode, a todo o tempo, revogar.
7. Na FPA têm acesso aos seus dados os funcionários e agentes desportivos que deles necessitem para
cumprir as diligências e/ ou obrigações legais a que a FPA se encontra sujeita.
7.1 As informações a si referentes apenas poderão ser por transmitidas pela FPA quando as disposições
legais assim o exijam, quando tenhamos a sua autorização e quando estejamos autorizados a fazê-lo no
âmbito da relação jurídico-desportiva estabelecida.
8. Tratamos e armazenamos os seus dados pessoais na medida do necessário para o cumprimento das
previsões legais e regulamentares aplicáveis, sendo que, por regra, a relação jurídico-desportiva estabelecida
entre a FPA e os agentes desportivos vigora a longo prazo, sendo continuada, época desportiva após época
desportiva, pelo que a FPA conservará os seus dados pessoais durante dois anos após o fim da relação
jurídico-desportiva estabelecida.

8.1 Acresce que a FPA se encontra sujeita a obrigações de armazenamento de documentação resultantes de
diversas normas legais, pelo que os seus dados pessoais serão conservados durante o tempo necessário para
fazer face a essas obrigações aplicáveis, nomeadamente fiscais e administrativas.
9. A FPA garante-lhe todos os direitos em relação ao tratamento dos seus dados pessoais, ou seja, o direito à
informação, os direitos à retificação e ao apagamento dos dados, os direitos à limitação do tratamento e de
oposição, bem como o direito de portabilidade dos dados.
9.1 Acresce o direito de reclamação à autoridade de controlo de proteção dos dados: Comissão Nacional de
Proteção de Dados, Rua de São Bento, 148 - 3.º, 1200-821 Lisboa; Telefone 213 930 039; E-mail
duvidas@cnpd.pt; www.cnpd.pt.
9.2 A qualquer momento pode solicitar à FPA cópia dos consentimentos que nos concedeu.
9.3 A todo o tempo poderá revogar o consentimento dado para o tratamento dos seus dados pessoais, sempre
que o respetivo tratamento tenha por base unicamente esse consentimento.
9.4 O exercício dos direitos enunciados pode ser solicitado através de pedido escrito enviado para Federação
Portuguesa de Atletismo, Encarregado de Proteção de Dados, Largo da Lagoa 15 B, 2799-538 Linda-aVelha, ou do endereço de e-mail fpa@fpatletismo.pt.
10. A FPA desenvolve os melhores esforços para proteger os seus dados pessoais contra a destruição, perda,
alterações acidentais ou ilícitas e divulgação ou acessos não autorizados.
10.1 Para o efeito, a FPA utiliza sistemas de segurança, regras e outros procedimentos, de modo a garantir a
proteção dos seus dados pessoais, bem como para prevenir o acesso não autorizado aos dados, o uso
impróprio, a sua divulgação, perda ou destruição.
11. A FPA pode alterar a presente política de privacidade a qualquer momento e sem aviso prévio, cujas
alterações serão devidamente publicadas em www.fpatletismo.pt.
11.1 Consulte a política de privacidade da FPA em www.fpatletismo.pt.

