
Declaração de Consentimento para Tratamento de Dados Pessoais  

A presente Declaração de Consentimento obedece ao Regulamento Geral de Proteção de 

Dados - Regulamento (UE) 2016/679 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 27 de abril de 

2016.  

1. Finalidades da recolha dos dados  

Os dados pessoais recolhidos através do formulário em PDF disponível no site 

http://ccm.marinha.pt/pt/aquariovgama da Marinha, que deverá ser enviado para o email do 

AVG - Serviço Educativo e Divulgação Cultural aquario.svc.educativo@marinha.pt, são 

utilizados no âmbito do Cartão AMIGO do Aquário Vasco da Gama para fins de faturação e 

informação acerca de eventos e promoções internas ao Sector Cultural da Marinha. 

2. Tratamento e armazenamento dos dados pessoais  

Os dados pessoais recolhidos são armazenados numa base de dados de acesso exclusivo aos 

elementos da Marinha, que prestam serviço na Comissão Cultural de Marinha, devidamente 

credenciados e sujeitos ao sigilo profissional. 

3. Categoria dos dados pessoais a recolher 

Para as finalidades acima referidas, o AVG poderá recolher e tratar os seguintes dados pessoais 

do titular do cartão e respetivo agregado familiar: 

 Nome Completo 

 NIF 

 Email 

 Data de nascimento 

4. Tratamento e armazenamento dos dados pessoais 

Os dados dos Amigos do AVG recolhidos são armazenados numa base de dados de acesso 

exclusivo ao pessoal da Marinha no âmbito do Departamento Administrativo e Financeiro.  

5. Acesso aos dados pessoais  

As autorizações de acesso aos dados pessoais, concedidas ao pessoal da Marinha que presta 

serviço no AVG na bilheteira, assim como, no Departamento Administrativo e Financeiro da 

CCM, são registadas e controladas através da segregação de perfis para acesso ao sistema 

informático. São registadas as datas em que é concedido e em que é retirado o acesso a 

determinada pessoa.  

6. Direito do titular de rever e corrigir qualquer dos seus dados pessoais   

O titular dos dados tem o direito, a qualquer momento, de rever e corrigir qualquer um dos 

seus dados pessoais inexatos.  

7. Direito do titular a retirar o consentimento para tratamento dos dados pessoais  

O titular dos dados tem o direito de retirar o seu consentimento a qualquer momento.  

A retirada do consentimento não compromete a licitude do tratamento efetuado com base no 

consentimento previamente dado.  

http://ccm.marinha.pt/pt/aquariovgama
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A retirada do consentimento pode ser efetuada pelo titular, enviando um email a solicitar essa 

intenção para AVG - Serviço Educativo e Divulgação Cultural 

aquario.svc.educativo@marinha.pt. 

No caso de ser retirado o consentimento pelo titular, os dados pessoais serão apagados, de 

forma irreversível, das bases de dados da Marinha, dos sistemas de informação em produção.   

Os dados pessoais apagados dos sistemas em produção serão mantidos por 10 anos, ao abrigo 

da alínea b, número 3 do Artigo 17 do RGPD, nos sistemas de recuperação após desastre 

(sistemas de backup). Após este período, os dados pessoais serão eliminados definitivamente.  

8. Conservação dos seus dados pessoais  

Os dados pessoais recolhidos no site do Aquário Vasco da Gama, cujo titular não tenha 

enviado o pedido para retirar o seu consentimento, são armazenados em bases de dados sob a 

responsabilidade da Marinha, pelo período de tempo necessário ao cumprimento das 

finalidades previstas no ponto nº 1, da presente declaração, findo o qual, os mesmos serão 

anonimizados e utilizados apenas para tratamento estatístico.  
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