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Introdução 
 

A presente política de Privacidade descreve as orientações e princípios abordados pela 

COGNIÇÃO – Marketing, Publicidade e Serviços, Lda, sediada na Rua General Humberto 

Delgado nº30A, Escritório 4 – Torre da Marinha, Seixal. Para assegurar a proteção dos dados 

pessoais, estabelecendo diretrizes relativas aos direitos dos titulares. 

Identificação do responsável pelo tratamento 
 

É considerado “Responsável pelo Tratamento”, ou seja, a pessoa que determina as finalidades 

e os meios de tratamento dos dados pessoais dos titulares dos dados, a COGNIÇÃO.  

Categorias de dados pessoais 
A COGNIÇÃO procede ao tratamento de dados pessoais integrados nas seguintes categorias:  

 Dados de Identificação, tais como; género, profissão, nome, idade ou data de 

nascimento, número de cartão de cidadão, número de contribuinte, número de 

contribuinte estrangeiro (se aplicável);  

 Dados de Contacto, tais como; morada, endereço de email, contactos de telefone e 

telemóvel, entre outros;  

 Dados de identificação de conta bancária; tais como, dados sobre a conta bancária, 

incluindo IBAN, entre outros.  

Origem dos dados pessoais 
 

No decorrer da sua atividade a COGNIÇÃO recolhe e processa dados pessoais de vários 

titulares, incluindo:  

- Pessoas singulares que se inscrevam nos eventos cujo secretariado seja da responsabilidade 

da COGNIÇÃO.   

- Pessoas singulares que estejam diretamente relacionadas e envolvidas quer a nível logistico, 

organizacional ou científico nos eventos geridos pela COGNIÇÃO. 

Os dados pessoais que a COGNIÇÃO trata são maioritariamente fornecidos pelos titulares 

aquando do primeiro contacto ou por via das relações contratuais com os clientes da 

COGNIÇÃO. 

A COGNIÇÃO recolhe dados pessoais em vários momentos e através de vários canais de 

comunicação, incluindo presencial, telefone, e-mail e formulários digitais. 

 



Finalidade do tratamento dos dados e prazos de conservação 
 

A COGNIÇÃO trata os dados pessoais para as seguintes finalidades: 

 Os dados de identificação e de contacto são utilizados para o envio de informações relevantes 

relacionadas com o estado da inscrição, alterações ou outras informações úteis gerais relativas 

à boa gestão do evento. 

Estes dados poderão ainda ser utilizados para procedimentos contabilísticos e financeiros no 

que diz respeito à participação no evento. 

Os dados de identificação bancária são apenas utilizados para cumprimento das relações 

contratuais, nomeadamente em reembolsos, pagamento de despesas, entre outros.  

Os dados pessoais dos titulares não serão utilizados para nenhuma outra finalidade e são 

conservados ao longo da duração da relação estabelecida com a COGNIÇÃO podendo apenas 

ser mantidos de acordo com as exigências legais inerentes à finalidade do tratamento para que 

foram recolhidos.  

Fundamento jurídico para o tratamento dos dados 
Execução de um contrato no qual o titular dos dados é parte ou para diligências pré-

contratuais a pedido do titular dos dados.  

A COGNIÇÃO pode partilhar os dados pessoais dos titulares com entidades prestadoras ao 

abrigo do cumprimento do contrato estabelecido com o cliente. 

Nas transmissões de dados pessoais aos seus prestadores de serviços, a COGNIÇÃO garante 

que a entidade subcontratante está vinculada por um acordo de subcontratação que a obrigue 

ao tratamento dos dados pessoais em cumprimento da legislação em vigor. 

Decisão Automática (“Profiling”) 
 A COGNIÇÃO não recorre a tecnologias para tomar decisões exclusivamente com base no 

tratamento automatizado dos dados dos titulares. 

 

 

 

 

 

 

 



 

Direitos dos titulares dos dados pessoais  
 

Como expressão do compromisso relativamente à garantia da privacidade dos titulares dos 

dados, a COGNIÇÃO garante, em conformidade com a legislação nacional e comunitária 

aplicável, um conjunto alargado de direitos que podem ser exercidos nos seguintes termos:  

- Direito de acesso: Os titulares podem, a qualquer altura, contactar a COGNIÇÃO e requerer a 

confirmação de que os seus dados pessoais são objeto de tratamento e, em caso afirmativo, 

de serem informados relativamente aos mesmos.  

- Direito de apagamento: Os titulares podem solicitar a eliminação ou remoção dos seus dados 

pessoais quando não exista nenhum motivo imperioso para a COGNIÇÃO continuar a utiliza-

los.  

- Direito de retificação: Sempre que os titulares verificarem que os dados pessoais estão 

desatualizados, incompletos ou incorretos poderão solicitar à COGNIÇÃO a retificação dos 

mesmos no mais curto prazo de tempo possível.  

- Direito de Portabilidade: este direito viabiliza a capacidade dos titulares para transferir, 

copiar ou transmitir facilmente dados pessoais de um ambiente informático para outro sem 

impedimentos. 

- Direito à limitação do tratamento: Em determinadas situações, o titular dos dados tem o 

direito de “ bloquear” ou de suprimir a utilização continuada das suas informações. Quando o 

tratamento é limitado, a COGNIÇÃO continua a poder conservar as informações dos titulares 

dos dados, mas não pode continuar a utilizá-las. 

- Direito à oposição: A COGNIÇÃO assegura os meios necessários para que o titular dos dados 

possa opor-se a determinados tratamentos de dados pessoais para determinadas finalidades, 

sem prejuízo de diretivas ou leis em vigor. 

- Direito de reclamação: É conferido aos titulares dos dados o direito de apresentar reclamação 

à Comissão Nacional de Proteção de Dados (https://cnpd.pt) relativamente ao tratamento de 

dados realizado pela COGNIÇÃO, por qualquer das vias permitidas pela referida Autoridade de 

Controlo.  

 

Contacte-nos 
Para quaisquer questões relativas ao tratamento dos seus dados, por favor contacte-nos para 

vtam@cognicao.pt 

Contacte-nos também, sem hesitação, se estiver insatisfeito com algum aspeto relativo à 

forma como recolhemos, partilhamos ou utilizamos os seus dados pessoais.  

https://cnpd.pt/
mailto:vtam@cognicao.pt


Alterações à Política de Privacidade 
A COGNIÇÃO poderá alterar ou atualizar a presente Política de Privacidade em função de 

novas exigências legais ou regulamentares, bem como na sequência de melhorias da qualidade 

dos seus serviços e desenvolvimento do nosso compromisso em matéria de proteção de dados 

pessoais. Quaisquer alterações à presente Política de Privacidade serão devidamente 

publicitadas nos diversos canais de comunicação da COGNIÇÃO. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


