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POLÍTICA DE PRIVACIDADE 

DA SPM - SOCIEDADE PORTUGUESA DE MATERIAIS 
 

A SPM – Sociedade Portuguesa de Materiais definiu  uma Política de Privacidade de Dados 
Pessoais que abrange a forma como são recolhidas, utilizadas, divulgadas, transferidas e 
armazenadas as informações de carácter pessoal, com base  no estrito respeito e 

cumprimento do disposto na legislação de protecção de dados pessoais em vigor, 
nomeadamente o Regulamento (UE) 2016/679 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 27 
de Abril de 2016 ("RGPD").  
 
 
COMPROMISSO DA SOCIEDADE PORTUGUESA DE MATERIAIS (SPM) 
 

A  SPM  respeita as melhores práticas no domínio da segurança e da protecção dos dados 
pessoais dos seus sócios tendo, para o efeito, tomado as medidas técnicas e organizativas 
necessárias por forma a cumprir o RGPD e garantir a protecção e confidencialidade dos 
dados pessoais a que tem acesso no cumprimento das suas obrigações estatutárias, 
assegurando que o tratamento dos mesmos é lícito e transparente.  
 
RESPONSÁVEL PELO TRATAMENTO DE DADOS  

 
A entidade responsável pelo tratamento dos dados pessoais é a SPM, que determina as 
finalidades e os meios de tratamento dos mesmos.  
 
ENCARREGADO DA PROTECÇÃO DE DADOS 
 
O Encarregado da Protecção de Dados (ou DPO – Data Protection Officer) da SPM é o 
Secretário Geral, que desempenha um papel relevante na protecção dos dados pessoais, 

garantindo, entre outros aspectos, a conformidade dos processos com a legislação em vigor, 
procedendo igualmente à verificação do cumprimento da actual Política de Privacidade de 
Dados Pessoais e definindo regras claras de tratamento de dados pessoais, assegurando 
que todas as partes interessadas tenham conhecimento da forma como a SPM  trata os 
referidos dados e quais os direitos que lhes assistem nesta matéria.  
 
Ao Encarregado da Protecção de Dados incumbe ainda o contacto entre a SPM e a 
Autoridade Nacional de Controlo, bem como entre a SPM e os seus Sócios em questões 
relativas ao tratamento de dados pessoais.  
 
Para este efeito, caso o titular dos dados pessoais necessite de entrar em contacto com o 
responsável pelo tratamento de dados da SPM, poderá fazê-lo através  de comunicação 
escrita dirigida ao responsável pelo tratamento de dados para   
SPM, Apartado 4538, EC Carnide, 1511-970 Lisboa  

ou pelo endereço de correio electrónico spm@spmateriais.pt 
 
RECOLHA E UTILIZAÇÃO DE INFORMAÇÕES PESSOAIS  
 
A SPM desenvolve um trabalho contínuo de garantia da segurança e da confidencialidade 
dos dados fornecidos pelos respectivos sócios, tratando a informação nos termos legalmente 
previstos.  

http://www.spmateriais.pt/
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FINALIDADES DO TRATAMENTO DOS DADOS PESSOAIS E RESPECTIVOS 
FUNDAMENTOS JURÍDICOS  
 
Os dados pessoais recolhidos têm como fundamento a gestão da relação com os Sócios, a 
prestação de serviços, a adequação dos serviços às necessidades e interesses dos titulares 
dos dados, nomeadamente para efeitos de acesso a funcionalidades específicas dos serviços 

prestados, a sugestões de conteúdos, a acções de formação, eventos e workshops 
relacionados com as áreas de especialidade e especialização da SPM.  
 
TIPOS DE INFORMAÇÕES PESSOAIS RECOLHIDAS  
 
No âmbito das fichas de inscrição como Sócio da SPM são recolhidas várias informações, 
nomeadamente o nome, número fiscal, contacto telefónico, endereço de correio electrónico, 

morada da residência e do local de trabalho, habilitações académicas e profissionais, bem 
como uma fotografia actualizada ou logotipo (no caso dos sócios colectivos). 
Para os Sócios que escolhem a opção de cobrança de quotas por débito directo, são ainda 
recolhidos os seguintes dados: IBAN, nome do Banco e o código SWIFT. 
 
PROTECÇÃO DAS INFORMAÇÕES PESSOAIS  
 

A SPM encara com máximo rigor e seriedade a segurança das informações pessoais dos 
seus Sócios. O armazenamento dos dados é feito com recurso a sistemas informáticos com 
acesso limitado e alojados em instalações sujeitas a medidas de protecção física.  
 
INTEGRIDADE E RETENÇÃO DE INFORMAÇÕES PESSOAIS  
 
A SPM permite que os Sócios mantenham facilmente as informações pessoais corretas, 
completas e actualizadas. As informações pessoais de cada Sócio são mantidas pelo período 

de tempo considerado necessário para cumprimento das finalidades indicadas na presente 
Política de Privacidade de Dados Pessoais, excepto se, por lei, for necessário ou permitido 
um período de retenção mais elevado.  
 
ACESSO ÀS INFORMAÇÕES PESSOAIS  
 
O Sócio pode ajudar a assegurar que as informações de contacto e preferências estão 
correctas, completas e actualizadas. 
 
UTILIZAÇÃO DAS INFORMAÇÕES PESSOAIS 
 
As informações pessoais que a SPM recolhe permite-lhe manter um registo associativo 
actualizado dos seus Sócios. 
As informações pessoais são também utilizadas para ajudar a criar, desenvolver, utilizar, 

disponibilizar e melhorar os serviços prestados pela SPM, nomeadamente a divulgação de 
congressos, assembleias, acções de formação, eventos, workshops e outras iniciativas.  
 
CONSERVAÇÃO DOS SEUS DADOS PESSOAIS  
 
Existem requisitos legais que obrigam a conservar os dados por um período de tempo 
mínimo. Assim, e sempre que não exista uma exigência legal específica, os dados serão 

http://www.spmateriais.pt/
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armazenados e conservados apenas pelo período mínimo necessário para a prossecução das 
finalidades que motivaram a sua recolha ou o seu posterior tratamento, nos termos 
definidos na lei.  
 
DIREITOS ENQUANTO SÓCIO 
 
Enquanto titulares dos dados pessoais, é garantido aos Sócios, a qualquer momento, o 

direito de acesso, rectificação, actualização, limitação e apagamento dos seus dados 
pessoais (salvo quando os dados são indispensáveis à prossecução das atribuições 
estatutárias da SPM).  
 
 
POSSIBILIDADE DE  ACEDER, RECTIFICAR, ACTUALIZAR, LIMITAR, APAGAR, 
OPOR-SE AO TRATAMENTO DOS SEUS DADOS PESSOAIS, OU REMOVER O 

CONSENTIMENTO 
 
Sem prejuízo do disposto no RGPD, o titular dos dados pessoais poderá fazê-lo, diretamente 
ou mediante pedido por escrito, dirigido ao respetivo Responsável pelo tratamento, através 
dos contactos disponibilizados para o efeito no presente documento, bem como demais 
contactos disponibilizados pela SPM.  
 

OPOSIÇÃO À RECEPÇÃO DE CONTACTOS PARA FINS DE DIVULGAÇÃO?  
 
A SPM pode promover acções de divulgação junto dos seus Sócios sobre novos produtos, 
serviços, eventos e acções de formação, nomeadamente através de telefone, correio postal, 
correio eletrónico, SMS, MMS ou qualquer outro serviço de comunicações electrónicas.  
Caso o titular de dados pessoais não pretenda continuar a receber estas comunicações 
pode, a qualquer momento, retirar o seu consentimento à utilização dos seus dados para 
estes fins.  

 
RECLAMAÇÃO 
 
Sem prejuízo de poder apresentar reclamações directamente à SPM através dos contactos 
disponibilizados para o efeito, o Sócio pode reclamar directamente para a Autoridade 
Nacional de Controlo, que é a Comissão Nacional de Protecção de Dados (CNPD), utilizando 
os contactos disponibilizados por esta entidade para o efeito.  
 
ALTERAÇÕES À POLÍTICA DE PROTECÇÃO DE DADOS PESSOAIS DA SPM  
 
A SPM reserva-se o direito de, a qualquer altura, proceder a reajustamentos ou alterações à 
presente Política de Privacidade de Dados Pessoais, sendo essas alterações devidamente 
publicitadas nos diversos canais de comunicação institucional da SPM.  
 

DIVULGAÇÃO A TERCEIROS  
 
Ocasionalmente, a SPM poderá disponibilizar determinadas informações pessoais a parceiros 
estratégicos, nomeadamente na divulgação dos Congressos, nos Dia Mundial dos Materiais, 
eventos, formações e Workshops. Neste caso, as únicas informações pessoais 
disponibilizadas são um universo muito limitado de dados, nomeadamente o nome, 
endereço de correio eletrónico e endereço de expedição.  

http://www.spmateriais.pt/
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A SPM poderá ainda ter de divulgar informações pessoais dos seus Sócios de acordo com a 
legislação, processo legal, resolução de litígios e/ou pedidos de autoridades públicas ou 
governamentais, dentro ou fora do país de residência do Sócio. Poderão ser divulgadas 
informações sobre o Sócio se determinado que essa divulgação é necessária ou importante, 
seja para efeitos de segurança nacional, aplicação da lei ou outros aspectos de interesse 
público.  
A SPM pode ter de divulgar informações sobre os seus Sócios para cumprir as obrigações 

estatutárias a que está vinculada.  
 
COMPROMISSO GLOBAL DA SPM COM A PRIVACIDADE DOS SEUS SÓCIOS E 
COLABORADORES  
 
Para assegurar que as informações pessoais dos seus Sócios estão protegidas, a SPM 
comunica regularmente as directrizes de privacidade e segurança aos seus colaboradores, 

promovendo uma consciencialização para este assunto de forma a garantir que os 
comportamentos individuais e colectivos salvaguardam a aplicação rigorosa da presente 
Política de Privacidade de Dados Pessoais.  
 
O Conselho Directivo da SPM 
25 de Maio de 2018 
 

http://www.spmateriais.pt/

