
Recolha e Tratamento de Dados Pessoais 

O Clube de Ténis do Estoril, com o número único de matrícula e de pessoa coletiva 500 065 268, com sede na Av. Condes de Barcelona, no Estoril, é a entidade responsável pela recolha e tratamento dos dados pessoais 
constantes no presente documento, efectuando o seu tratamento em conformidade com a legislação em vigor. 
Os dados pessoais recolhidos destinam-se a estabelecer contacto com os associados ou membros do clube no âmbito da actividade prevista nos estatutos e cobrança de quotizações, não sendo transmitidos a terceiros, excepto 
se titular o tiver consentido. Os dados recolhidos serão conservados enquanto se mantiver a qualidade de sócio. 
O titular dos dados pessoais poderá, em qualquer altura, exercer perante o Clube, mediante comunicação escrita a enviar para o e-mail ou para a morada supra mencionados: (i) o direito de aceder aos seus dados pessoais bem 
como à respetiva consulta, retificação, atualização e limitação de tratamento; (ii) o direito de se opor ao tratamento dos seus dados, salvo tratando-se de dados necessários ao cumprimento de obrigações legais; (iii) o direito à 
portabilidade dos seus dados pessoais; (iv) o direito a retirar o consentimento relativamente ao tratamento dos dados pessoais, quando o consentimento tenha sido o fundamento da recolha dos dados em questão; (v) o direito 
de apresentar reclamação à autoridade de controlo competente de acordo com a legislação portuguesa; (vi) o direito de obter informação sobre as finalidades do tratamento dos seus dados, as categorias de dados envolvidos, a 
identidade dos destinatários a quem tenham sido divulgados e o período de conservação dos dados pessoais ou os critérios utilizados para definir tal prazo; (vii) o direito de ser informado de quais os dados pessoais que estão a 
ser objecto de tratamento e a obtenção de cópia de tais dados; (viii) o direito de obter do Clube o apagamento dos seus dados pessoais.
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