Política de Privacidade da AGE-i-FEUP
A privacidade de todos os participantes nos nossos eventos é muito importante para
a AGE-i-FEUP, e estamos comprometidos em protegê-la. Assim, esta política explica o que
faremos com os dados que nos forem fornecidos. Os dados recolhidos serão tratados ao
abrigo do Regulamento (UE) 2016/679, de 27 de abril de 2016 (Regulamento Geral sobre a
Proteção de Dados – “RGPD”) e demais legislação aplicável, por um período estritamente
necessário.
Para perceberes o que se segue é importante que alguns conceitos fiquem, desde já,
bem esclarecidos.
-Dados Pessoais: São considerados dados pessoais quaisquer informações que possam
levar à identificação da pessoa direta ou indiretamente.
-Cookies: São pequenos ficheiros ou pacotes de dados enviados por um site para o
navegador do utilizador, quando este visita o site. Se o utilizador visitar novamente o mesmo
site, o navegador vai enviar os cookies de volta ao servidor e informá-lo das atividades
anteriores do utilizador.

Quem pode aceder aos dados que partilhares connosco?
- Os Órgãos Sociais
A direção e constituintes dos órgãos sociais da AGE-i-FEUP são responsáveis pelo bom
funcionamento de todos os departamentos e, como tal, tem acesso a todos os documentos
relacionados com a associação, para fins organizacionais, com o intuito de rever documentos,
fornecer feedback e orientação.
-Os membros efetivos
Os membros efetivos da AGE-i-FEUP têm acesso a todos os ficheiros relacionados com o
seu departamento/projeto. Estes ficheiros não serão partilhados entre membros de
departamentos diferentes, exceto em situações em que seja necessário um trabalho
interdepartamental.
-Terceiros
Procederemos à divulgação dos teus dados pessoais a terceiros se a mesma nos for
solicitada por lei, no sentido de colaborarmos com ordens judiciais competentes e com os
procedimentos legais em curso. A divulgação de dados pessoais a terceiros pode também
ser necessária para a realização de eventos e para o bom funcionamento dos mesmos, no
entanto, caso este seja o caso, serás informado dessa mesma partilha.

Dados que recolhemos:
Dados Pessoais - Qualquer informação que possa levar à identificação de uma pessoa
como, por exemplo nome, up, e-mail, ano frequentado, contacto, etc.
Vídeos e Fotos - Ao participares num evento da AGE-i-FEUP concordas em partilhar as fotos
e vídeos onde possas aparecer, ao longo do mesmo, connosco. Estes conteúdos podem ser

usados para efeitos promocionais ou apenas para poderes guardar recordações dos
momentos incríveis passados.
A AGE-i-FEUP recolhe estes dados para atuar de forma eficaz e proporcionar as
melhores experiências possíveis aos estudantes do MIEGI. A maioria destes dados são
fornecidos diretamente pelo estudante, por exemplo, quando se inscreve em algum evento,
ou quando preenche um formulário.

Os teus direitos enquanto utilizador:
1. Optar por não partilhar as tuas informações pessoais
No âmbito do contacto do utilizador com a AGE-i-FEUP, poderás não fornecer
informação adicional do foro pessoal, apesar de em certos casos esta poder vir a ser
necessária para garantir a segurança de um evento e dos seus participantes (a
participação exige que os organizadores tenham acesso a alguns dados).
2. Desativar as cookies do teu browser
3. Solicitar o acesso e alteração dos dados que te dizem respeito
Poderás aceder aos teus dados pessoais, pedir alterações, correções e/ou a
eliminação dos mesmos, e adquirir o seu registo.
Os pedidos deverão ser efetuados para o seguinte email: magageifeup@fe.up.pt
4. Retirar o teu consentimento quanto à utilização, tratamento e divulgação de
dados
A qualquer momento poderás negar a autorização para processamento de dados
pessoais. Tal facto não invalida tratamentos que tenham sido realizados
anteriormente.
5. Apresentar uma reclamação junto das autoridades de controlo competentes

