POLÍTICA DE PRIVACIDADE
DA ORDEM DOS BIÓLOGOS

A privacidade dos dados pessoais dos membros da Ordem dos Biólogos (adiante designada por OBio) e
demais partes interessadas que de alguma forma contactam com a OBio é muito importante para nós, pelo
que procuramos através desta Política de Privacidade manifestar o nosso compromisso e respeito pelas
normas legais que visam proteger a sua privacidade e os seus dados pessoais, atento, nomeadamente, o
disposto na Lei n.º 58/2019, de 8 de agosto e no Regulamento Geral sobre a Proteção de Dados
(Regulamento UE n.º 2016/679 do Parlamento Europeu e do Conselho de 27 de abril de 2016).

A entidade responsável pelo tratamento dos dados pessoais é a OBio, que determina as finalidades e os
meios de tratamento dos mesmos.

Assim, porque enquanto titular de dados, os mesmos são seus e não nossos, procuramos por via da
presente política dar a conhecer as regras gerais de tratamento de dados pessoais.

Para efeitos desta política, adotamos a definição de dados pessoais conforme o Regulamento Geral de
Proteção de Dados, a saber, qualquer informação relativa a uma pessoa singular identificada ou
identificável, sendo que é considerada identificável uma pessoa singular que possa ser identificada, direta
ou indiretamente, designadamente por referência a um número de identificação ou a um ou mais
elementos específicos da sua identidade física, fisiológica, psíquica, económica, cultural ou social.

A disponibilização de dados pessoais no contexto da navegação no nosso website implica o conhecimento
e aceitação expressa das condições constantes desta Política de Privacidade.

A eventual disponibilização de links para websites externos à OBio não implica qualquer assunção de
responsabilidade relativamente a tais websites e ao seu conteúdo, não lhes sendo, por conseguinte,
aplicável a presente Política de Privacidade. A OBio não se responsabiliza pelas políticas de privacidade
desses mesmos sites. Recomenda-se aos utilizadores do site www.ordembiologos.pt que, quando acedam
a outros sites, consultem as páginas que, dentro dos mesmos, se refiram às suas políticas de dados.
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1. Recolha dos dados
No âmbito da nossa atividade procedemos à recolha e ao tratamento dos seus dados pessoais por
diferentes meios ou formas, que poderão ser escritos ou verbais, nos termos legalmente previstos.

Consoante as circunstâncias, o tratamento dos dados pessoais pode ser realizado tendo como
fundamento jurídico:
a) celebração ou execução contratual ou para diligências pré-contratuais a pedido do titular dos
dados;
b) o cumprimento de obrigações jurídicas a que estejamos sujeitos;
c) os nossos interesses legítimos;
d) o consentimento dado pelo titular dos dados, quando o consentimento seja a base de licitude
para o tratamento e se traduza uma manifestação de vontade livre, específica, informada e
explícita;
e) a defesa de interesses vitais do titular dos dados.

O consentimento pode ser retirado por decisão do titular. Alertamos, no entanto, que a retirada do
consentimento pode impossibilitar o acesso aos serviços disponibilizados pela OBio.

2. Finalidades do Tratamento de Dados
Utilizamos os dados pessoais recolhidos para os seguintes efeitos:
a) Cumprimento de obrigações contratuais;
b) Cumprimento de obrigações legais;
c) Cumprimento de obrigações estatutárias e deontológicas;
d) Procedimentos pré contratuais (contratação pública);
e) Identificação e gestão da relação com os membros;
f)

Processos de candidatura à OBio;

g) Eleições;
h) Ações de informação, divulgação e marketing, incluindo o envio de ofícios, folhas informativas ou
outra documentação;
i)

Faturação e cobrança dos serviços prestados;

j)

Adequação dos serviços às necessidades e interesses dos titulares dos dados;

k) Ações de formação, congressos, webinar, conferências ou outros eventos;
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l)

Organização e realização de eventos;

m) Tratamento dos títulos de especialidade, incluindo a formação tutelada e a respetiva revalidação;
n) Emissão de certificados, declarações ou outros documentos;
o) Participação nas olimpíadas nacionais de biologia, nas olimpíadas internacionais de biologia, nas
olimpíadas ibero-americanas e nas olimpíadas das reservas da biosfera;
p) Gestão do website da OBio www.ordembiologos.pt e das redes sociais da OBio;
q) Realização de inquéritos;
r) Gestão da relação laboral com os seus trabalhadores;
s) Gestão da prestação de serviços;
t) Investigação e realização de estudos;
u) Identificação para cumprimento de requisitos legais ou contratuais junto de entidades oficiais.
v) Auditorias e referendos internos.

Só trataremos os seus dados de acordo com a finalidade ou finalidades específicas e legítimas e
determinadas aquando da recolha dos seus dados pessoais.

Mediante consentimento expresso, livre e informado do titular, alguns dados pessoais poderão ser
tratados pela OBio para a finalidade de informação, divulgação e marketing (comunicação via postal,
telefone, e-mail e/ou SMS), nomeadamente para a OBio divulgar e sugerir os serviços que presta, ações
de formação, congressos, conferências ou outros eventos.

O consentimento para o tratamento de dados para tal finalidade é livre e opcional. Caso o consentimento
tenha sido dado, o titular poderá revogar o mesmo a qualquer momento através de comunicação à OBio,
devendo para os devidos efeitos utilizar os métodos especificados no parágrafo 11 da presente política.

3. Tipos de dados pessoais que são recolhidos
As categorias de dados que recolhemos para os efeitos acima referidos são, designadamente, os
seguintes:
- Dados de identificação civil (ex.: nome e data de nascimento)
- Dados de domicílio e contacto (ex.: morada, contacto telefónico e e-mail)
- Dados bancários (ex.: número de conta, IBAN, código SWIFT)
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- Dados fiscais (ex.: número fiscal)
- Dados profissionais e académicos (ex.: curriculum vitae, incluindo indicação do curso,
estabelecimento de ensino frequentado e data de conclusão do mesmo, designação e a data de
realização de ações frequentadas, cargos exercidos)
- Dados familiares (ex.: estado civil, composição do agregado familiar)
- Imagem (ex.: fotografia para impressão de cédulas profissionais)
- Assinatura, incluindo a digital.

Os dados que recolhemos são os estritamente necessários para o devido efeito.

Os dados pessoais a cuja recolha procedemos são objeto de tratamento informático e armazenados em
bases de dados, sendo estritamente cumprida a legislação em vigor relativa à proteção de dados e as
normas relativas à segurança da informação.

4. Métodos de Tratamento
O tratamento de dados pessoais será executado automatizada e manualmente por instrumentos
informáticos, aplicando lógicas estritamente relacionadas com as finalidades e, em qualquer caso,
garantindo a segurança e confidencialidade dos dados pessoais.

5. Transmissão de Dados Pessoais a terceiros
No âmbito da nossa atividade poderemos recorrer a subcontratados que tratem os seus dados por nossa
conta, o que implica o acesso, por estas entidades, a esses dados.

Quando tal sucede, tomamos as medidas adequadas, contratualmente previstas, de forma a assegurar
que esses terceiros, subcontratados, nomeadamente parceiros, apresentam garantias suficientes e
adequadas de execução de medidas técnicas e organizativas e que atuarão apenas de acordo com as
nossas instruções.

Informamos que para cumprimento de obrigações legais, contratuais ou estatutárias, os dados pessoais
poderão também ter que ser transmitidos a autoridades judiciais, administrativas ou de supervisão.
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6. Direitos dos Titulares dos Dados
Nos termos das disposições legais garantimos-lhe o exercício dos seus direitos de:

a) Acesso – tem o direito de nos solicitar, entre outras, informação relativa a saber se os seus dados
estão ou não a ser tratados, que dados tratamos e para que finalidades.
b) Retificação – tem o direito à retificação dos dados pessoais inexatos que lhe digam respeito e
que os dados incompletos sejam completados.
c) Cancelamento – também designado direito a ser esquecido – Caso pretenda solicitar que os seus
dados pessoais sejam apagados dos nossos registos (salvo quando os dados são indispensáveis à
prossecução das atribuições estatutárias da OBio e demais obrigações legais).
d) Oposição – tem o direito a opor-se a determinados tipos de tratamento de dados, tal como o
tratamento para efeitos de marketing.
e) Portabilidade – tem o direito à transferência dos seus dados pessoais que conservamos para
outra organização ou a recebê-los num formato estruturado e de uso corrente.
f) Limitação do Tratamento – quando pretenda, por exemplo, contestar a exatidão dos seus dados
pessoais durante um período temporal que nos permita verificar a sua exatidão.
g) Reclamação – pode apresentar reclamações diretamente à OBio e pode reclamar diretamente
para a autoridade nacional de controlo, que é a Comissão Nacional de Proteção de Dados (CNPD),
utilizando os contactos disponibilizados por esta entidade para o efeito.

Para efeito do exercício destes direitos por favor envie-nos o pedido escrito devendo, para os devidos
efeitos, utilizar os métodos especificados no parágrafo 11 da presente política.

A OBio reserva-se no direito de cobrar uma taxa de € 5,00 (cinco euros) para cobrir custos administrativos
e informáticos em relação a qualquer pedido efetuado, a qual será cobrada antes de ser enviada a
resposta.

7. Segurança e Confidencialidade
A OBio adota as medidas técnicas e organizativas, que revê e melhora periodicamente, destinadas a
garantir a segurança e proteção dos seus dados pessoais ao nível da sua disponibilidade, autenticidade,
integridade e confidencialidade, assim como as destinadas a impedir a sua perda, uso indevido, alteração,
tratamento ou acesso não autorizado, bem como qualquer outra forma de tratamento ilícito.
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O acesso aos dados pessoais só é possível aos funcionários autorizados que tenham uma necessidade
efetiva de usar os dados e que foram preparados para lidar com estes dados de forma adequada, de
acordo com os princípios da segurança e confidencialidade.

8. Tempo de conservação dos dados pessoais
O período de tempo durante o qual os seus dados são armazenados e conservados varia de acordo com
a finalidade para a qual a informação é tratada. Existem requisitos legais que nos obrigam à conservação
os dados por um período de tempo mínimo.

Caso não exista prazo legal de conservação os seus dados serão armazenados e conservados apenas pelo
período mínimo necessário para as finalidades que motivaram a sua recolha e posterior tratamento, findo
o qual os mesmos terão o tratamento adequado.

9. Privacidade de crianças e menores
A OBio está empenhada em proteger a privacidade de crianças.

Na eventualidade de recolhermos dados de crianças teremos em consideração que as mesmas merecem
especial proteção, pois podem estar menos cientes dos seus direitos relacionados com o tratamento de
dados.

Não obstante, incentivamos os pais e os responsáveis por menores a controlarem e supervisionarem
regularmente a utilização do correio eletrónico e as outras atividades das crianças, nomeadamente
atividades online.

Tendo em consideração que os menores devem ser acompanhados em todas as valências da sua vida,
incluindo a digital, competirá aos titulares das responsabilidades parentais solicitar a eliminação de
quaisquer dados, pedido este ao qual prontamente acederemos após verificação de que essa recolha de
facto ocorreu.

10. Transferência de Dados Pessoais
O exercício da nossa atividade pode implicar a transferência de dados para fora de Portugal, incluindo
para fora da União Europeia ou para Organizações Internacionais.
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Quando tal se verificar, a OBio cumprirá rigorosamente as disposições legais aplicáveis, nomeadamente
quanto à determinação da adequabilidade do país de destino no que respeita a proteção de dados
pessoais e aos requisitos aplicáveis a tais transferências, incluindo, sempre que aplicável, a celebração
dos instrumentos contratuais adequados e que garantem e respeitam as exigências legais em vigor.

11. Encarregado de proteção de dados
O Encarregado de proteção de dados (EPD) tem, entre outras, a função de garantir a conformidade dos
processos de tratamento de dados com a legislação em vigor, assegurar o cumprimento desta política de
privacidade e o dever de assegurar as relações entre a OBio e os titulares dos dados pessoais nas matérias
abrangidas pelo RGPD e demais legislação. Ao EPD incumbe, ainda, o contacto entre a OBio e a autoridade
nacional de controlo que é a CNPD.

O EPD prestará, assim, os esclarecimentos que lhe sejam solicitados em matéria de proteção de dados
pessoais, receberá os pedidos relativos ao exercício dos direitos dos titulares dos dados e ainda as
reclamações apresentadas neste âmbito.

Caso o titular dos dados pessoais necessite de entrar em contacto com o responsável pelo tratamento de
dados da OBio, poderá fazê-lo através dos meios e contactos abaixo indicados:
•

Através de comunicação escrita dirigida Encarregado de Proteção de Dados, para a Rua Cidade de
Rabat, 38 – r/c, 1500 – 164 LISBOA ou pelo endereço de correio eletrónico:
proteção.dados@ordembiologos.pt.

11. Revisão da Política
Reservamos o nosso direito de alterar sem aviso prévio o conteúdo desta política de privacidade, sem
prejuízo de informarmos no nosso sítio/website, destacadamente, sempre que tal vier a suceder.

Lisboa, 27 de Janeiro de 2022
Versão 1
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