
Política de Privacidade da plataforma Portugal Athletics 
Resuts  

A Portugal Athletics Resuts atribui grande importância à privacidade dos Utilizadores 

do seu sítio na internet  www:portugalathleticsresults.pt, subscrevendo o dever de 
preservar a confidencialidade dos dados pessoais daqueles e de outras informações 
recolhidas, manuseadas, utilizadas e armazenadas sobre os mesmos, cujo tratamento se 
apresenta como um direito fundamental. 
 
No cumprimento do seu objeto social, no exercício da sua atividade, nos seus valores, 
princípios de ação e comportamentos, e em conformidade com o Regulamento Geral da 
Proteção de Dados, adotado e constante do REGULAMENTO (UE) 2016/679 do 
Parlamento Europeu e do Conselho, de 27 de abril de 2016, relativo à proteção das 

pessoas singulares no que diz respeito ao tratamento de dados pessoais e à livre 

circulação desses dados, a Portugal Athletics Resuts encontra-se comprometida em 
assegurar a confidencialidade, integridade e disponibilidade dos dados pessoais, 
armazenados e transacionados, estruturados e não estruturados, dos seus Utilizadores, 

bem como em respeitar a sua privacidade. 
 

1. Âmbito da Política de Privacidade da Portugal Athletics Resuts 

A presente Política de Privacidade abrange as informações pessoais que a Portugal 
Athletics Resuts recolhe e trata quando o Titular utiliza a sua Plataforma e os seus 
Serviços, nomeadamente, toda e qualquer informação relativa a uma pessoa singular 
identificada ou identificável, incluindo nome, número de identificação, dados de 
localização, identificadores por via eletrónica, bem como um ou mais elementos 
específicos da identidade física, fisiológica, genética, mental, económica, cultural ou social 
dessa pessoa singular. 
 
2. Recolha de Dados Pessoais e informações dos Utilizadores 

A Plataforma  Portugal Athletics Resuts, recolhe e processa  informações pessoais do 
Utilizador para lhe fornecer um serviço, no caso,  a  inscrição em competições desportivas. 

Ao registar-se e ao aceder às Plataformas da Portugal Athletics Resuts, o Utilizador 

deixa de ser anónimo para a Portugal Athletics Resuts. Para efetuar o registo, o 
Utilizador declara ter sido informado de forma explícita e específica sobre o 
processamento, tratamento e utilização dos dados e respetiva finalidade, consentindo 

expressamente nos mesmos, bem como de que foi informado de que pode, a qualquer 
momento e por ato inequívoco, retirar tal consentimento. 

A Portugal Athletics Resuts recebe e armazena automaticamente informações que não 
são sensíveis nos seus registos técnicos sobre o computador do Utilizador aquando da 
utilização da sua Plataforma quer o Utilizador tenha ou não criado uma conta, quer esteja 

apenas a navegar nos servidores da Portugal Athletics Resuts. 
 
3. Fins da recolha e do processamento dos Dados Pessoais 

A Portugal Athletics Resuts utiliza as informações recolhidas para realizar a gestão 

técnica da Plataforma Portugal Athletics Resuts. 
 
4. Partilha, cedência, divulgação, retenção e subcontratação do tratamento dos Dados 
Pessoais 

A Portugal Athletics Resuts não vende, não cede nem disponibiliza a terceiros, de 

qualquer modo e ou a qualquer título, as informações pessoais do Utilizador, fim que não 
seja o de prestar o serviço solicitado pelo e ao Utilizador.  

 
5. Direitos do Utilizador de aceder, atualizar e apagar os seus Dados Pessoais 

O Utilizador tem o direito de solicitar informações sobre os dados pessoais que a Portugal 
Athletics Resuts recolhe e processa a seu respeito. Todos os pedidos devem ser 



efetuados por correio eletrónico, para o email apoio@portugalatleticsresults.pt, 

acompanhados de um comprovativo de identidade (cópia de documento oficial de 

identificação com foto) e referir o URL da Plataforma da Portugal Athletics Resuts e os 
dados de contato do Utilizador, designadamente, número de telefone ou telemóvel e 
endereço eletrónico. 

O Utilizador pode solicitar que se retifiquem ou apaguem os dados pessoais incorretos ou 
incompletos que lhe estejam associados. 
 
6. Segurança dos Dados Pessoais e Cookies 

A Portugal Athletics Resuts pretende que o Titular dos dados pessoais se sinta seguro 

ao aceder e utilizar a sua Plataforma. Para o efeito, a Portugal Athletics Resuts garante 
que definiu e implementou as políticas e as medidas técnicas e organizacionais adequadas 
e necessárias para manter a segurança dos dados pessoais, de acordo com a natureza 
dos dados processados e as circunstâncias e as finalidades do processamento, no intuito 

de evitar, considerando os conhecimentos técnico-informáticos disponíveis, o 
processamento, acesso, alteração ou perda não autorizados dos dados pessoais ou, 
inclusive, o roubo de identidade e a prática de phishing, com vista a garantir a 
confidencialidade, integridade e disponibilidade dos dados e a resiliência permanente dos 
sistemas e dos serviços de tratamento dos dados. 

A Portugal Athletics Resuts pode instalar e aceder aos cookies da Portugal Athletics 
Resuts no computador ou em qualquer dispositivo do Utilizador, sendo que um ficheiro 
cookie é um pequeno conjunto de dados que, frequentemente, inclui um identificador único 
anónimo que é enviado para o navegador de Internet do Utilizador a partir de um 
computador de um sítio e que, depois, é armazenado no disco rígido do computador do 

Utilizador e que este ao utilizar a Plataforma da Portugal Athletics Resuts autoriza a 
utilização desses cookies, designadamente, para aceder às informações do Utilizador 

quando este, por sua vez, acede à Plataforma da Portugal Athletics Resuts para que 

lhe possa ser fornecido um conteúdo personalizado, rastreadas as suas preferências 

enquanto utiliza os Serviços da Portugal Athletics Resuts, recolhidas informações sobre 
os seus hábitos de navegação. 
 

7. Privacidade infantil 

A Portugal Athletics Resuts está especialmente preocupada em proteger os dados 

pessoais das crianças e dos adolescentes, pelo que a Plataforma da Portugal Athletics 
Resuts e os seus conteúdos não se destinam a menores de 13 anos de idade. 
Caso o adolescente tenha menos de 16 anos, o tratamento dos seus dados pessoais só é 
lícito se e na medida em que o consentimento seja dado ou autorizado pelos titulares das 
responsabilidades parentais da criança. 

A Portugal Athletics Resuts não recolherá intencionalmente nenhuns dados pessoais 
de crianças menores de 13 anos de idade, nem de menores entre os 13 e 16 anos de 

idade sem autorização parental, nem permitirá intencionalmente que essas pessoas se 
registem como Utilizadores. 
 
8. Prova do cumprimento das normas de tratamento e de livre circulação de dados 
pessoais - Accountability 

A Portugal Athletics Resuts assegura a prova de os dados pessoais que possui são 
legítimos, encontram-se limitados ao que é necessário, e estão atualizados, seguros e 
confidenciais. 

A Portugal Athletics Resuts assegura a demonstração que segue políticas, 

procedimentos, códigos de conduta e instruções internas capazes de serem 
disponibilizadas às entidades de supervisão e que possui os necessários sistemas para 
monitorizar a execução de tais políticas e procedimentos. 
  

. 
 



9. Alterações à Política de Privacidade da Portugal Athletics Resuts 
O Utilizador pode consultar a todo o tempo a presente Política de Privacidade, disponível 

nas Plataformas da Portugal Athletics Resuts. 

A Portugal Athletics Resuts reserva-se o direito de a todo o tempo efetuar alterações à 
presente Política de Privacidade e sem aviso prévio. 

Sempre que objeto de alterações, a Portugal Athletics Resuts publicará a versão 
atualizada da sua Política de Privacidade nesta página sendo que o Utilizador é 

responsável por consultar regularmente a Política de Privacidade da Portugal Athletics 
Resuts. 

Se tem questões, dúvidas ou queixas relacionadas com a presente Política de Privacidade, 

contate a Portugal Athletics Resuts em apoio@portugalathleticsresults.pt. 
 


