POLÍTICA DE PRIVACIDADE
GEDIPE - ASSOCIAÇÃO PARA A GESTÃO COLETIVA DE DIREITOS DE AUTOR E DE PRODUTORES
CINEMATOGRÁFICOS E AUDIOVISUAIS pela presente declara e garante, para os fins do Regulamento (UE)
2016/679 e demais legislação nacional aplicável, que conforma a sua prática com o disposto no referido
Regulamento e com a Lei 41/2004 de proteção de dados pessoais no setor de comunicações eletrónicas
(a qual transpõe a Diretiva 2009/136/CE, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 25 de novembro de
2009, que altera a Diretiva 2002/22/CE sobre o serviço universal e os direitos dos utilizadores relacionados
com redes de comunicações eletrónicas e serviços, a Diretiva 2002/58/CE, relativa ao tratamento de
dados pessoais e à proteção da privacidade no o sector das comunicações eletrónicas e o Regulamento
(CE) n.º 2006/2004 relativo à cooperação entre as autoridades nacionais competentes para a aplicação
das leis de proteção ao consumidor.
A GEDIPE não utiliza “cookies” nem recolhe os dados relativos a utilizadores que visitem este “website”.
Quaisquer dados pessoais eventualmente fornecidos por qualquer pessoa singular apenas estarão
disponíveis nos servidores do GEDIPE pelo período de tempo considerado necessário e adequado para a
finalidade específica do processamento, após o qual serão apagados, em conformidade com a prática do
Regulador Português (CNPD - Comissão Nacional de Proteção de Dados) cujo site é www.cnpd.pt.
A GEDIPE é a entidade responsável pelo tratamento dos dados pessoais eventualmente por si recolhidos.
Os dados pessoais tratados pela GEDIPE destinam-se apenas e estritamente à gestão, cobrança e
distribuição das quantias devidas a todos os titulares de direitos, nos termos do artigo 184.º do CDADC ou
à divulgação do Direito de Autor e Direitos Conexos e à promoção com transparência das suas atividades,
nos termos e para os efeitos da Lei das Entidades de Gestão Coletiva (Lei n.º 26/2015 de 14 de abril na
redação do Decreto-Lei n.º 100/2017 de 23 de agosto).
A GEDIPE adota procedimentos de segurança rigorosos quanto ao armazenamento e divulgação dos dados
pessoais que eventualmente recolher, bem como quanto à sua proteção contra danos, perda ou
destruição acidental. Os dados pessoais eventualmente recolhidos são protegidos através do uso de
tecnologias de encriptação e proteção por “passwords” de acesso, periodicamente alteráveis.
Todos os acessos por pessoal devidamente autorizado ficam registados durante o período de seis meses.
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Os dados pessoais ou de tráfego eventualmente obtidos pela GEDIPE não podem e não serão utilizados
para qualquer fim de marketing direto ou quaisquer fins comerciais, incluindo a definição de perfis, ou
qualquer outro processo automatizado de tomada de decisão e estão sujeitos a portabilidade, a pedido,
nos termos do art.º 20.º do GRDP. A GEDIPE irá cumprir com o RGPD acima referenciado e quaisquer
outras disposições legais aplicáveis e não irá copiar, reproduzir, adaptar, modificar, apagar, destruir,
difundir, transmitir, divulgar ou de qualquer outra forma disponibilizar a terceiros os dados pessoais que
possam ter sido confiados a GEDIPE, sem ter sido expressamente autorizada, nem o uso para quaisquer
outros fins, para benefício próprio ou de terceiros.
Os dados pessoais eventualmente recolhidos serão tratados com o uso de medidas técnicas e
organizativas que asseguram que as entidades que têm acesso aos dados oferecem elevadas garantias de
segurança e que garantem o cumprimento da legislação aplicável em matéria de privacidade e proteção
dos dados pessoais.
Ao tomar conhecimento da presente política de privacidade e continuar a consultar e a navegar neste
website, o detentor dos dados pessoais confirma que está disposto a aceitar a política de privacidade da
GEDIPE, tal como acima expresso e modificados de tempos em tempos, e que está ciente dos direitos que
lhe assistem em relação aos seus próprios dados pessoais nos termos do RGPD (UE) 2016/679 do P.E. e
do Conselho, de 27/04, capítulo 3, nos termos e para os fins previstos, nomeadamente, nos artigos 12.º a
22.º, tais como, nomeadamente, os direitos de acesso, à retificação, ao apagamento, a restringir o
processamento, e à oposição ao processamento de dados, conforme a descrição subsequente:
•
Acesso: direito que assiste aos titulares de dados pessoais de acederem aos respetivos dados
pessoais que tenham sido fornecidos por si, sem demoras ou custos excessivos;
•
Retificação: direito que assiste aos titulares de dados pessoais de exigirem que os seus dados
sejam exatos e atuais, podendo solicitar a sua retificação junto da GEDIPE, conforme adiante se descreve;
•
Esquecimento: direito que assiste aos titulares de dados pessoais de exigirem a eliminação dos
seus dados pessoais dos registos da GEDIPE quando os mesmos deixem de ser utilizados para as
finalidades para que foram recolhidos, sem prejuízo, contudo, dos prazos de retenção que por lei se
imponham;
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•
Oposição: direito que assiste aos titulares de dados pessoais de se oporem, gratuitamente, ao
tratamento desses mesmos dados pessoais para efeitos de marketing direto, tratamento automatizado
ou definição de perfis (profiling);
•
Portabilidade dos Dados: direito que assiste aos titulares de dados pessoais de receberem os
dados pessoais que tenham fornecido à GEDIPE, num formato estruturado, de uso corrente e de leitura
automática, e transmitir esses dados a outro responsável pelo tratamento;
•
Limitação do Tratamento: direito que assiste aos titulares de dados pessoais de, em determinadas
circunstâncias, solicitarem à GEDIPE a limitação do tratamento dos seus dados, nomeadamente: (i)
quando contestem a exatidão desses mesmos dados pessoais, durante um período que permita à GEDIPE
verificar a sua exatidão; (ii) se o tratamento for ilícito e os titulares de dados pessoais se opuserem ao
apagamento dos mesmos dados pessoais, solicitando, em contrapartida, a limitação da sua utilização; ou
(iii) quando a GEDIPE já não necessite dos dados pessoais dos titulares desses mesmos dados pessoais
para fins de tratamento, mas esses dados sejam requeridos pelos titulares de dados pessoais para efeitos
de declaração, exercício ou defesa de um direito num processo judicial.
O exercício destes direitos deve ser efetuado junto da GEDIPE, para o endereço eletrónico
info@gedipe.org ou para a sede sita na Av. Estados Unidos da América, n.º 51, 4.º Esq.º, 1700-165 Lisboa.
Os titulares de dados pessoais poderão, ainda, retirar a qualquer momento o seu consentimento, quando
aplicável, dirigindo-se para o endereço eletrónico ou morada acima identificada. Note-se, porém, que
caso exista norma ou obrigação legalmente imposta que se sobreponha a estes direitos, a GEDIPE
responderá dando nota da impossibilidade de executar o pedido, indicando o respetivo fundamento. Os
titulares de dados pessoais têm também o direito de apresentar reclamação junto da Autoridade de
Controlo Portuguesa, a Comissão Nacional de Proteção de Dados, (www.cnpd.pt) sem prejuízo de
poderem recorrer a outras vias administrativas ou judiciais, caso considerem que a GEDIPE, ou outra
pessoa ou entidade que trate os seus dados pessoais por conta da GEDIPE, violaram algum dos seus
direitos enquanto titular dos mesmos dados pessoais.
A GEDIPE poderá modificar a sua Política de Privacidade em qualquer altura. A versão mais atualizada
estará sempre disponível neste website e regulará a utilização que faz das informações dos titulares de
dados pessoais.
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Para quaisquer questões relativas ao tratamento dos seus dados pessoais, por favor contacte-nos para a
sede sita na Avenida Estados Unidos da América, n.º 51, 4.º Esq.º, 1700-165 Lisboa ou através do endereço
eletrónico info@gedipe.org.

Compreendi e aceito
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