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COMUNICAÇÃO AOS ASSOCIADOS DA AUGOLF - ASSOCIAÇÃO URBANÍSTICA GOLF 
DO MONTADO RELATIVA AO REGULAMENTO GERAL DE PROTEÇÃO DE DADOS 

 
 

INFORMAÇÃO LEGAL 
Artigo 32º do Decreto-Lei n.º 144/2006, de 31 de julho, e Regulamento (UE) 2016/679 (RGPD) 

Regulamento Geral e Política de Privacidade de Proteção de Dados Pessoais 

 

Enquadramento 

A AUGolf – Associação Urbanística do Golf do Montado (AUGolf) procede à recolha e ao tratamento dos dados pessoais 
necessários para o desenvolvimento da sua atividade, assegurando que o seu tratamento é feito de acordo com as regras 
estabelecidas no Regulamento Geral de Proteção de Dados (RGPD) – Regulamento (UE) 2016/679 de 27 de abril, em vigor 
a partir de 25 de maio de 2018, e da restante legislação nacional em vigor. 

A AUGolf é a responsável pela recolha e tratamento dos dados pessoais na medida em que estabelece quais os dados 
recolhidos, os meios de tratamento e a finalidade para os quais estes dados são utilizados. 

 

 Dados Pessoais e seu Tratamento 

O  n.º 1 do art.º 4.º do RGPD, define «Dados pessoais» como qualquer informação, de qualquer natureza  e em qualquer 
suporte, relativa a uma pessoa singular identificada ou identificável («Titular dos Dados»); é considerada identificável uma 
pessoa singular que possa ser identificada, direta ou indiretamente, em especial por referência a um identificador, como por 
exemplo um nome, um número de identificação, dados de localização, identificadores por via eletrónica ou a um ou mais 
elementos específicos da identidade física, fisiológica, genética, mental, económica, cultural ou social dessa pessoa singular. 

O “Titular dos Dados” pode ser um associado ou potencial associado, um colaborador, um parceiro comercial, contacto ou 
visitante, enquanto pessoa singular, a quem os dados dizem respeito e que fornece, usufrui ou pretende usufruir, dos 
produtos e serviços da AUGolf. 

Entende-se por “Tratamento  de dados”, conforme estabelecido no n.º 2 do art.º 4.º do RGPD, uma operação ou conjunto de 
operações efetuadas sobre dados pessoais ou sobre conjuntos de dados pessoais, por meios automatizados ou não, tais 
como a recolha , o registo, a organização, a estruturação, a conservação, a adaptação ou alteração, a recuperação, a consulta, 
a utilização, a divulgação por transmissão ou difusão ou qualquer outra forma de disponibilização, a comparação ou 
interconexão, a limitação, o apagamento ou a destruição. 

 
 
Recolha e Tratamento de Dados na Associação 
 
A AUGolf recolhe, de forma presencial ou remota, exclusivamente os dados adequados, pertinentes e limitados ao que é 
necessário relativamente às finalidades para os quais são tratados, procurando garantir que os mesmos são atualizados e 
exatos sempre que seja necessário. 
 
A disponibilização de dados inexatos e incorretos é da responsabilidade exclusiva do titular dos dados, pelo que os mesmos 
devem ser atualizados e/ou corrigidos, sempre que haja alterações através dos canais de comunicação definidos. e, em caso 
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de falta ou insuficiência desses dados, a AUGolf não poderá disponibilizar o serviço em causa, pelo que a AUGolf informará 
os associados, colaboradores, parceiro comercial ou possível associado da natureza obrigatória do fornecimento dos dados. 
 
 
 A AUGolf procede à recolha e tratamento de dados pessoais, para desenvolvimento da sua atividade, nomeadamente: 

• Nome completo 

• Contatos e endereços 

• Data de nascimento 

• Género 
• Estado civil e agregado familiar 

• Nacionalidade 

• Elementos e cópia de documentos de identificação (incluindo fotografia) 

• Identificação fiscal 
• Profissão 

• Dados Veículos Pessoais 

• IBAN 

• Assinatura 

 
Finalidade e Fundamento do Tratamento de Dados 
 
A AUGolf procede ao tratamento de dados pessoais nas seguintes situações: 
 

1) Para gestão e execução da sua atividade ou outras diligências solicitadas pelo Titular dos Dados. 
Quando o tratamento de dados for necessário para o cumprimento de obrigações no qual o titular de dados é parte ou para 
diligências a pedido deste; 
 

2) Por imperativo legal. 
Quando o tratamento de dados for necessário para o cumprimento de uma obrigação legal e regulamentar; 
 

3) No âmbito de um interesse legítimo 
Quando o tratamento de dados corresponda a um interesse legítimo da AUGolf ou de terceiros; 
 

4) Com base no consentimento 
Quando o tratamento de dados tenha como finalidade o estabelecimento de relações e o titular de dados tiver disponibilizado 
à AUGolf o seu consentimento prévio, expresso por escrito, oralmente ou através da validação de uma opção. 
No âmbito da atividade desenvolvida pela AUGolf, esta poderá proceder à gravação de chamadas telefónicas estabelecidas 
com o titular dos dados, mediante informação prévia e com o consentimento deste, designadamente como meio de prova 
de instruções ou informações transmitidas, para gestão da relação pré-contratual ou contratual, para o cumprimento de 
obrigações jurídicas e legais, bem como, para melhoria dos serviços oferecidos ou contratados e controlo de qualidade dos 
mesmos. 
 
 
Prazo de Conservação dos Dados 
 
A AUGolf conservará os dados pessoais pelo período de tempo necessário ao cumprimento dos serviços contratados. 
 
Assim, e sempre que não exista uma exigência legal especifica, os dados serão armazenados e conservados apenas pelo 
período mínimo necessário para as finalidades que motivaram a sua recolha ou o seu posterior tratamento ou, pelo período 
de tempo autorizado pela Comissão Nacional de Proteção de Dados, findo o qual os mesmos serão eliminados. 
 
As gravações de imagens serão conservadas de acordo com o estabelecido nas deliberações da Comissão Nacional de 
Proteção de Dados (CNPD) sobre o assunto, nomeadamente, pela Lei 34/2013. 
 
 
Destinatários de Dados Pessoais 
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Os dados pessoais são acedidos pela AUGolf no cumprimento das diligências ou obrigações contratuais e legais da Associação. 
 
O acesso a dados pessoais pode ainda ser disponibilizado a fornecedores, parceiros comerciais e a outras entidades 
subcontratantes, com quais a AUGolf estabeleça parcerias ou contratos necessários à garantia do respeito e a proteção de 
dados e que atuam sempre em nome e por conta da AUGolf. 
 
 
 
Exercício dos Direitos dos Titulares dos Dados 
 
Nos casos e com o alcance que as normas e legislação em vigor o permitam, o titular dos dados, sempre que entender, 
poderá exercer os seus direitos de acesso, retificação, extinção, limitação do tratamento e portabilidade dos dados. Para este 
efeito os titulares dos dados poderão dirigir-se ao escritório da AUGolf ou utilizar qualquer outro canal que seja disponibilizado 
para o efeito. 
 
Sem prejuízo de poder apresentar reclamações diretamente à AUGolf, através dos contatos disponibilizados para o efeito, o 
titular dos dados pode reclamar diretamente junto da Comissão Nacional de Proteção de Dados (CNPD).  
 
 
Fornecimento de Dados Pessoais 
 
No âmbito do cumprimento das obrigações e diligências pré-contratuais e contratuais e/ou disposições legais decorrentes 
da atividade da AUGolf, o titular dos dados tem de disponibilizar os dados pessoais necessários para o efeito, caso contrário, 
a AUGolf não pode estabelecer ou continuar a relação pretendida ou dar seguimento aos pedidos solicitados. 
 
 
Utilização de Cookies  
 
 A AUGolf pode utilizar cookies no seu website (www.augolf.pt), com a finalidade de melhorar a experiência do utilizador e 
permitir realizar determinadas operações de forma segura, não incluindo, como tal recolha de dados pessoais. 
 
 
 
Regras e Procedimentos de Segurança de Dados 
 
A AUGolf desenvolve os melhores esforços para proteger os dados pessoais contra a destruição, perda, alterações acidentais 
ou ilícitas e divulgação ou acessos não autorizados. 
 
Para o efeito, são utilizados sistemas de segurança, regras e outros procedimentos, de modo a garantir a exatidão, a 
confidencialidade e proteção dos dados pessoais, bem como para prevenir o acesso não autorizado aos dados, o uso 
impróprio, a sua divulgação, perda ou destruição. 
 
 
 
Alterações à Política  
 
A AUGolf poderá alterar esta Política de Privacidade e Proteção de Dados sempre que o entenda e sem aviso prévio, 
assegurando a sua publicação nos canais de comunicação disponibilizados, de modo a garantir a total transparência da 
informação. 
 
 
 
Palmela, 11 de Maio de 2019 
 
 
A Direção 

http://www.augolf.pt/

