Política de Privacidade
A Associação para a Assistência Farmacêutica, doravante designada por AAF, tem
sede na Praça da Estrela, nº 12 - 1200-667 Lisboa.
A AAF é a responsável pela guarda e tratamento de todos os dados pessoais
recolhidos, ou de quaisquer dados pessoais que nos forneça por qualquer via de
comunicação. Comprometemo-nos a respeitar a privacidade dos utilizadores, e a
assegurar a confidencialidade e segurança dos dados pessoais recebidos, em
estreito cumprimento da legislação em vigor.
A AAF utiliza softwares para registo, guarda e tratamento de dados que se
encontram igualmente em conformidade com a legislação. Nenhum destes
softwares ou entidades gestoras dos mesmos detém qualquer propriedade sobre os
seus dados, ou qualquer direito de utilização fora dos termos aqui descritos.
Os termos aqui descritos descrevem as nossas práticas no tratamento das
informações pessoais ou empresariais que nos fornece ou que recolhemos em
qualquer meio.

Práticas gerais de privacidade e processamento de
dados pessoais:
Fazemos recolha de dados online e offline. Alguns dados são transmitidos e
entregues directamente pelos seus titulares por telefone, email entre outros, ou no
preenchimento dos formulários do site.
Os dados recolhidos são utilizadas única e exclusivamente para a operacionalização
das actividades desenvolvidas pela AAF, nomeadamente a Jornada de Recolha de
Medicamentos do Banco Farmacêutico.
Não vendemos quaisquer dados que nos fornece.
Ao fornecer os seus dados saiba que apenas nos dá permissão para utilização pela
AAF e para os efeitos relacionados com o seu pedido ou autorização.
Tempo de guarda dos dados:
Os seus dados serão mantidos durante o tempo necessário para os devidos efeitos.
São geralmente apagados ou arquivados, sempre que se tornem obsoletos ou não
mais necessários para efeito nenhum, ainda que o seu consentimento de utilização
ainda esteja válido.
Os dados não são partilhados com outras entidades.
Os seus dados são registados em sistemas e softwares considerados seguros e
adequados à informação que registamos, e que se encontram sempre com as
actualizações necessárias e aconselhadas pelos mesmos. Procuramos sempre que
os dados estejam protegidos da melhor forma, utilizando softwares seguros para
que não sejam acedidos de forma indevida.
Os seus direitos
Direito a saber que dados temos sobre si, o processamento que efectuamos desses
dados e porque o fazemos;
Direito a corrigir os dados que temos sobre si ou solicitar a sua correcção;

Direito a decidir sobre a limitação ou oposição ao tratamento dos seus dados,
excepto para os efeitos legais obrigatórios;
Tem o direito de nos contactar e pedir para que apaguemos os seus dados dos
nossos registos, caso se verifique que: os dados deixam de ser necessários; retire o
seu consentimento, desde que aplicável na situação em causa; já não existe
nenhum interesse legitimo para defesa de direitos de ambas as partes; já não existe
nenhum fundamento legal para os mantermos. O seu pedido será analisado e serlhe-à indicado que foram apagados todos os dados.

Meio de contacto
Em caso de alguma dúvida, questão, pedido de acesso ou alteração aos seus
dados pessoais, ou qualquer outra comunicação que nos queira fazer chegar, envienos por favor o seu pedido para o email bancofarmaceutico.jrm@gmail.com.
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