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Em cumprimento pelo que se encontra disposto no Regulamento Geral 
sobre a Proteção de Dados Pessoais, que entrou em vigor no passado dia 25 
de Maio de 2018, informamos @s estimad@s visitantes do site da ATDL 
que a subscrição da nossa Newsletter e o preenchimento e envio dos 
formulários aqui constantes implica o vosso consentimento expresso para 
que a ATDL passe a deter conhecimento sobre os dados pessoais neles 
constantes. A ATDL compromete-se a processar todos dados pessoais em 
conformidade com o Regulamento (UE) 2016/679 do Parlamento Europeu 
e do Conselho, de 27 de Abril de 2016, relativo à proteção das pessoas 
singulares no que diz respeito ao tratamento de dados pessoais e à livre 
circulação de dados pessoais e demais legislação vigente, como a Lei de 
Proteção de Dados Pessoais – Lei 67/98, de 26 de Outubro.  

Entre em contacto connosco, sempre que pretenda obter algum 
esclarecimento ou necessite efetuar alguma alteração e/ou atualização dos 
seus dados ou alterar ou cancelar qualquer subscrição feita no site da 
ATDL. Para que qualquer dado pessoal seja removido da nossa base de 
dados, basta que nos manifeste por e-mail essa intenção.  

Agradecemos a sua atenção  

 

Consulte a nossa política de privacidade de dados.  

 

POLÍTICA DE PRIVACIDADE DA ASSEMBLEIA DA TRADIÇÃO 
DRUÍDICA LUSITANA 

Tratamento de dados pessoais | Regulamento Geral sobre a Proteção de 
Dados Pessoais 

A ATDL – ASSEMBLEIA DA TRADIÇÃO DRUÍDICA LUSITANA é 
responsável pela recolha e tratamento dos seus dados pessoais, para as 
finalidades referidas na presente política de privacidade. A ATDL 
compromete-se a processar os seus dados pessoais em conformidade com o 
Regulamento (UE) 2016/679 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 27 
de Abril de 2016, relativo à proteção das pessoas singulares no que diz 
respeito ao tratamento de dados pessoais e à livre circulação de dados 
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pessoais; e demais legislação vigente, como a Lei de Proteção de Dados 
Pessoais – Lei 67/98, de 26 de Outubro.  

Finalidades de recolha e tratamento de dados:  

a) Gestão administrativa e técnica;  

b) Comunicação interna, nomeadamente envio de informações, e 
divulgação de eventos;  

c) Gestão económica e financeira, nomeadamente celebração de contratos, 
prestações de serviços e aquisição de serviços;  

d) Gestão e comunicação em geral, incluindo gestão das edições e 
publicações da ATDL.  

 

Destinatários dos dados  

Os dados pessoais poderão ser transferidos aos seguintes destinatários: 
ASSEMBLEIA DA TRADIÇÃO DRUÍDICA LUSITANA Rua Dom 
Francisco Xavier de Noronha, nº 23, cv/dta 2800-092 Almada  

a) Membros da ATDL;  

b) CDA (Celtic Druid Alliance) e Membros;  

c) Outras entidades, com fins conexos à ATDL, mais concretamente no 
âmbito de inscrições e participação em eventos.  

Período de armazenamento e tratamento dos dados:  

Os dados serão tratados e armazenados até ao momento em que a ATDL 
rececione a sua manifestação contrária. Proteção dos seus dados: a ATDL 
não partilha os seus dados com terceiros, exceto nas situações descritas 
anteriormente. Permanecemos à sua disposição para qualquer questão ou 
observação relativa à confidencialidade e segurança dos seus dados 
pessoais.  

Os seus direitos: Entre em contacto connosco, sempre que pretenda obter 
algum esclarecimento ou necessite efetuar alguma alteração e/ou 
atualização dos seus dados. Para que qualquer dado pessoal seja removido 
da nossa base de dados, basta que nos manifeste essa intenção.  
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Responsável pelo tratamento de dados: Encarregado de Proteção de Dados 
(DPO – Data Protection Officer) – Helga Ribeiro ATDL – Assembleia da 
Tradição Druídica Lusitana, Rua Dom Francisco Xavier de Noronha, nº 23 
cv/dta, 2800-092 Almada. E-mail: atdlusitana@gmail.com Telf. 
960340321. 


