
POLÍTICA DE PRIVACIDADE 

 

O Clube de Andebol de Leça, seguidamente designado por CALE,  é uma Instituição de 

Utilidade Pública sem fins lucrativos, com existência física no Pavilhão Municipal de Leça da 

Palmeira - Rua Veloso Salgado 4450-625 Leca Palmeira, que respeita e garante a 

privacidade de todos os visitantes e utilizadores do site www.lecaandebol.pt . A utilização do 

Website implica a aceitação desta Política de Privacidade e das Condições Gerais, e o 

tratamento dos dados pessoais por parte do CALE tanto no website www.lecaandebol.pt 

como nos seus sub-domínios existentes dentro desse domínio principal, está conforme ao 

Regulamento Geral de Protecção de Dados em vigor desde o dia 25 de Maio de 2018. 

 

Informações Pessoais 

O Website tem algumas áreas onde são solicitados dados pessoais do utilizador, 

nomeadamente nos formulários de contato. Os dados recolhidos destinam-se 

exclusivamente ao uso do Clube, sendo garantida a privacidade e proteção dos dados 

registados pelos utilizadores. Os dados pessoais são fornecidos de forma voluntária e não 

serão revelados a terceiros. 

 
 

Proteção de Dados  

Os dados de contato que são fornecidos através do formulário de contato e da inscrição na 

newsletter são exclusivamente utilizados pelo CALE para esclarecimento de dúvidas 

e informação acerca do exercício das nossas funções desportivas. Os dados após serem 

preenchidos no site serão tratados e armazenados manualmente pelos serviços 

administrativos do clube e de acesso restrito apenas aos elementos do clube. 

 

 

Violação de Privacidade  

Nos termos do artigo 34.º do RGPD, o CALE comunicará às autoridades competentes de 

forma célere quando ocorra violação de dados pessoais, sempre que esta seja suscetível de 

implicar risco para os direitos, liberdades e garantias do titular de dados. 

 
 

Conservação de Dados  

Os pedidos de exclusão ou alteração dos dados pessoais dos utilizadores deve ser 

realizado através do email: cale.andebol@gmail.com  

http://www.lecaandebol.pt/
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Os dados fornecidos pelos utilizadores serão conservados nas bases de dados do CALE pelo 

período de existência do clube ou até que seja solicitada pelo utilizador a sua alteração ou 

exclusão. 

 

Os dados do utilizados de www.lecaandebol.pt são tratados com todas as medidas 

de segurança previstas por lei, contudo, o envio de informações pessoais através da Internet 

pode implicar sempre o risco de intercepção e uso por terceiros. Ao estabelecer, a partir deste 

Website, ligações com outros sítios na Internet, seja por meio de um “link” ou de um “banner 

publicitário”, o CALE não se pode responsabilizar pela política de privacidade, forma, 

conteúdo ou práticas desses mesmos sítios de destino. 

 
 
 

Cookies 

O Website do CALE poderá utilizar a tecnologia conhecida na indústria como “cookies” para 

receber e guardar informação. Um cookie é um pequeno ficheiro que um Website envia para 

o seu navegador (browser). Os cookies permitem que um Website personalize as informações 

que lhe são apresentadas, nomeadamente as suas escolhas, datas e percursos anteriores no 

Website. 

 
 

Alterações à Política de Privacidade 

A presente Política de Privacidade pode ser alterada sem aviso prévio por decisão do clube 

ou por alterações legislativas, assim sugere-se uma consulta regular da nossa política de 

privacidade.  
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