


Política de privacidade
(i) O responsável pelo tratamento dos dados pessoais constantes do presente “Formulário de Inscrição” é o Sindicato dos Pilotos da Aviação Civil (“SPAC”), com sede na Rua Frei Tomé de Jesus, 8 1749-057 Lisboa PORTUGAL, telefone +351 (i) O responsável pelo tratamento dos dados pessoais constantes do presente “Formulário de Inscrição” é o Sindicato dos Pilotos da Aviação Civil (“SPAC”), com sede na Rua Frei Tomé de Jesus, 8 1749-057 Lisboa PORTUGAL, telefone +351 

217 926 800 e endereço de correio eletrónico geral@spac.pt; (ii) O contacto do encarregado de proteção de dados é rgpd@spac.pt; (iii) O tratamento dos dados pessoais, fundamentado no artigo 9.º/1/d) do Regulamento (UE) 2016/679 do Par-
lamento Europeu e do Conselho, de 27 de abril de 2016 (Regulamento Geral de Proteção de Dados - “RGPD”), é efetuado estritamente no âmbito das atividades estatutárias do SPAC, nomeadamente para inscrição do associado, cobrança de 
quotizações, contactos com o associado e criação de conta no website e aplicação móvel do SPAC; (iv) A transmissão de dados pessoais para terceiros depende do consentimento do associado; (v) O associado tem direito, em qualquer altura, a quotizações, contactos com o associado e criação de conta no website e aplicação móvel do SPAC; (iv) A transmissão de dados pessoais para terceiros depende do consentimento do associado; (v) O associado tem direito, em qualquer altura, a 
solicitar ao SPAC, através de mensagem de correio eletrónico para rgpd@spac.pt, o acesso aos dados pessoais que lhe digam respeito, a sua retificação ou apagamento e a limitação do tratamento, bem como a opor-se ao tratamento, requer-
er a portabilidade dos dados e apresentar reclamação a uma autoridade de controlo; (vi) Os dados pessoais são conservados pelo prazo de 5 anos após a cessação da qualidade de sócio, salvo se existirem quotizações em atraso, mantendo-se, 
nesse caso, até regularização integral da dívida, com exceção do nome e número de identificação, que são conservados  até à idade de reforma; (vi) O tratamento dos dados pessoais constitui um requisito necessário para a inscrição no SPAC; 
(vii) Nos termos do artigo 6.º/1/a) do RGPD, mediante o consentimento expresso do associado, o respetivo endereço eletrónico pode ser utilizado para efeitos de comunicações de marketing do SPAC, como seja newsletters, novidades, artigos (vii) Nos termos do artigo 6.º/1/a) do RGPD, mediante o consentimento expresso do associado, o respetivo endereço eletrónico pode ser utilizado para efeitos de comunicações de marketing do SPAC, como seja newsletters, novidades, artigos 

técnicos, informações sobre eventos ou outras atividades afins, pelo período de 2 anos a contar da presente data.
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