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O Grupo Desportivo e Cultural dos Empregados do BPI 
(GDCEBPI) tem a preocupação de manter a transparência 
e lealdade das suas atividades, proporcionando, como é 
seu apanágio, a confiança dos seus associados e utentes.

Neste sentido, fruto de um novo paradigma europeu, a 
entrar em vigor no dia 25 de Maio de 2018, que pretende 
incrementar a segurança e a proteção dos dados pessoais, 
temos por relevante dar-lhe a conhecer o que fazemos com 
os dados pessoais que recolhemos na ficha de inscrição e 
na ficha de sócio, as quais foram preenchidas por si.

Queremos proporcionar-lhe um serviço mais seguro, leal 
e legal, pelo que solicitamos a sua colaboração e com-
preensão nesse sentido, nomeadamente no preenchimen-
to da ratificação do seu consentimento.

No caso de desejar alterar as suas escolhas ou preferên-
cias, e mediante expressa declaração escrita ou verbal da 
sua parte, enviar-lhe-emos nova ficha de inscrição e/ou fi-
cha de sócio, que deverá preencher novamente, sob pena 
de serem tidas em consideração as informações iniciais 
sobre si e sobre o seu agregado prestadas no momento 
em que se inscreveu no GDCEBPI.

Caso não ratifique o consentimento, lendo, assinando e 
enviando o documento que anexamos a final, não pode-
mos vocacionar as nossas ações de marketing e/ou publi-
cidade ou promoção de atividades, conforme as suas pre-
ferências e gostos atuais, pelo que, e em consequência, a 
receber as nossas publicações, estas poderão mostrar-se 
desadequadas aos seus gostos e/ou do seu agregado.

I – Dados Pessoais e a Finalidade da Recolha:
Todos os dados pessoais que recolhemos e tratamos têm 

uma finalidade e um fundamento. O GDCBPI recolhe e 
processa os seus dados pessoais, para o processamento 
da mensalidade e das quotas periódicas, para fins publici-
tários/marketing e para fins estatísticos.

A primeira finalidade tem fundamento legal e estatutário 
e a segunda finalidade tem fundamento no consentimento 
prestado por si.

I.1 – Tipo de Dados Recolhidos:
Os dados pessoais tratados para as finalidades publici-

tárias/marketing e estatísticas são muito vastos, preten-
dendo-se com isto adequar os nossos serviços às vossas 
necessidades (e do vosso agregado). Cumpre-nos listar os 
dados e informações que recolhemos sobre si e sobre o 
seu agregado, numa premissa de total perspicuidade.
Na Ficha de Inscrição recolhemos: 
-  Número mecanográfico (local de trabalho e código de

correspondência),
- Contacto telefónico fixo e móvel,
- Correio eletrónico pessoal,
- Nome da atividade recreativa/física pretendida,
-  Inscrição nos ginásios (horários (totais, parciais ou sua 

alteração), renovação anual (não renovação ou cance-
lamento), 

-  Espetáculos (datas pretendidas, horas, número de bilhe-
tes, tipo de bilhetes),

-  Apartamentos (período de ocupação e período alternativo),
-  Viagens (tipo de quarto, autocarro, autoférias, progra-

ma, pagamento, número, identificação do beneficiário 
de seguro),

-  Rally Paper/Todo-o-Terreno (marca da viatura, matrícula,
seguro e seguradora),

-  Desportos coletivos (nome da equipa, número do che-
que caução, montante sobre o Banco),

-  Dados do Participante (nome, relação com o sócio, data 
de nascimento, contacto de telefone ou correio eletrónico, 
dados de pagamento (identificação do modo de pagamen-
to), autorização de débito direto, número de conta e IBAN).

Na Ficha de Sócio recolhemos:
- Nome,
- Morada,
- Número de identificação fiscal,
- Naturalidade,
- Estado Civil, 
- Data de nascimento,
- Número de sócio,
- Número de cartão de cidadão/bilhete de identidade,
- Código-Postal, localidade,
-  Local de trabalho, código de correspondência, número

mecanográfico,
-  Contacto telefónico fixo e móvel, correio eletrónico pessoal, 
- Dados dos Descendentes (nome, data de nascimento),
-  Adesão ao cartão de combustível (novo, substituição ou 
novo plafond), nome para os dois cartões e plafonds de
cada um,

-  Autorização de pagamento por débito direto, número de
conta e IBAN.

O formato destes dados é predominantemente digital 
desde 2012.

II – O Consentimento:
O GDCEBPI assume que os seus associados e uten-

tes só poderão prestar um consentimento livre, aceitando 
inequivocamente o tratamento a que vão ser sujeitos os 
seus dados pessoais, se dispuserem de todas as informa-
ções legalmente relevantes a essa declaração expressa 
de vontade.

É importante que se compreenda e conheça a finalidade 
de tratamento a que sujeitamos os seus dados pessoais, 
com base no consentimento prestado. Uma vez que tra-
tamos os seus dados pessoais para finalidades diversas 
entre si, cumpre-nos esclarecer o que se entende por fi-
nalidades publicitárias/marketing, para que o seu assenti-
mento tenha um alcance total e abrangente.

II. 1 – Finalidade Publicitária/Marketing:
O registo dos seus dados pessoais na nossa base de 

dados e o seu tratamento para esta finalidade permite-lhe 
receber as nossas Newsletters mensais, a nossa revis-
ta trimestral, bem como adequar a nossa comunicação 
comercial (leia-se promoções, patrocínios ou parcerias e 
marketing directo e especificado) às suas preferências e 
gostos. A publicidade e os anúncios dos nossos serviços 
e atividades, veiculados através dos diversos meios de 
difusão existentes, são formas legais e legítimas de co-
municar com os nossos associados e utentes.

O GDCEBPI apenas divulga junto dos seus associados 
atividades, serviços e novidades desportivas, culturais ou 
recreativas que se relacionem diretamente com a finali-
dade comercial do Grupo. Adicionalmente, a publicidade/
marketing efetuado será sempre relacionada com as pre-
ferências e gostos assumidos pelos seus associados. O 
GDCEBPI não colabora com nenhuma instituição ou em-
presa para divulgar conteúdos que apenas indiretamente 
possam assumir as predileções dos seus utentes e asso-
ciados. Portanto, os mesmos não serão sujeitos à criação 
de perfis para estes fins ou quaisquer outros.

III – Finalidade Estatística:
Em termos concetuais, a finalidade estatística incluí as 

operações de recolha e de tratamento de dados pessoais 
necessários à realização de estudos estatísticos ou à pro-
dução de resultados estatísticos. Esta finalidade não está 
sujeita ao consentimento do titular dos dados pessoais, 
pois supõe que a sua recolha, num primeiro momento, foi 
feita fundando-se noutra finalidade legítima e, portanto, 
no momento do tratamento estatístico os dados já não 
serão pessoais, mas dados agregados e, preferencial-
mente, anonimizados ou pseudoninimizados, cuja taxa de 
esforço de identificação consideramos significativamente 
elevada. Os resultados estatísticos fruto dos estudos efe-
tuados pelo GDCBPI não serão utilizados para justificar 
medidas ou decisões tomadas a respeito de uma pessoa 
singular.

O tratamento posterior dos dados pessoais dos associa-
dos e utentes do GDCBPI, para fins estatísticos, é alcan-
çado porque consideramos que está garantida a desca-
racterização da identificação dos titulares.

IV – Direitos dos Titulares dos Dados Pessoais:
Todos os sócios efetivos e auxiliares do GDCBPI são os 

titulares dos dados pessoais que recolhemos e tratamos. 
Nessa medida garantimos aos titulares o exercício dos 
seguintes direitos, os quais têm a sua extensão e exce-
ções determinadas na Lei e Regulamento Geral de Pro-
teção de Dados:

-  Direito de informação: no momento da recolha dos
dados pessoais, o titular será informado da finalidade 
do tratamento, de quem é o responsável pelo tratamen-
to dos dados, a quem podem ser comunicados os seus 
dados, quais as condições em que pode aceder e retifi-
car os seus dados, quais os dados que tem de fornecer 
obrigatoriamente e quais são facultativos;

-  Direito de acesso: os titulares de dados pessoais têm 
o direito de aceder aos dados que sejam registados,
sem restrições, sem demoras ou custos excessivos;

-  Direito de retificação e eliminação: o titular tem o
direito de exigir que os dados pessoais a seu respeito
sejam exatos e atuais, podendo solicitar a sua retifica-
ção. Do mesmo modo, tem o direito de exigir que os 
seus dados sejam eliminados dos ficheiros de endere-
ços utilizados para marketing/publicidade da empresa; 

-  Direito de oposição: o titular dos dados pessoais tem o 
direito de se opor, de modo gratuito, ao tratamento dos 
seus dados pessoais para efeitos de marketing direto
ou de qualquer outra forma de prospeção comercial. 
Da mesma proteção usufruem os seus dados de cliente 
identificáveis pela empresa. Os titulares têm também o 
direito de se opor a que os seus dados pessoais sejam 
comunicados a terceiros ou cedidos de forma onerosa
ou gratuita, sobretudo tendo como finalidade principal 
atividade de marketing;

-  Direito a retirar o consentimento anteriormente
prestado: o consentimento deve ser tão fácil de retirar 
quanto de dar.

V – Responsável pelo Tratamento:
As informações pessoais recolhidas e tratadas pelo o 

GDCEBPI foram definidas pelo seu responsável pelo tra-
tamento, João Eduardo Chalupa Sampaio, tendo por base 
a Deliberação da Assembleia Geral de Novembro de 2015, 
que elegeu a atual Direção. Neste sentido, o responsável 
pelo tratamento poderá ser contactado via postal para a 
Rua Almirante Barroso, 32 R/C 1000-013 Lisboa ou por 
correio eletrónico para os endereços sul@gdbpi.pt ou gru-
podesportivosul@bancobpi.pt caso se encontre na região 
Sul; na região Norte para o endereço Rua de Sá da Bandei-
ra, 70 - 3º, 4000-427 Porto Apartado 5414 4023-001 Porto 
ou por correio eletrónico para norte@gdbpi.pt ou grupodes-
portivonorte@bancobpi.pt. 

Alguma questão, não hesite em esclarecer-se junto do 
responsável pelo tratamento.

VI – Prazos de Conservação e Bases Legais:
O GDCEBPI conserva os dados pessoais dos seus as-

sociados e utentes apenas pelo período legalmente per-
mitido.

Os dados pessoais, inclusive bancários, utilizados para 
o processamento de mensalidades, quotizações, gestão
de sócios e prestação dos vários serviços estatutários
serão conservados durante 3 anos finda a qualidade de 
sócio (exceto pendência de ação judicial), conforme artigos 
5.º/1/e) e 23.º/1/f) da Lei de Proteção de Dados; artigos
5.º/1/e), 6.º/3/b) e considerandos 39 e 45 do Regulamen-
to Geral de Proteção de Dados; Deliberação da CNPD
60/2000 de 27 de janeiro e Autorização de Isenção nº 6/99.

Os dados pessoais utilizados para o processamento da 
finalidade de publicidade/marketing serão conservados 
durante 6 meses finda a qualidade de sócio (exceto pen-
dência de ação judicial).

Os dados pessoais dos sócios efetivos e auxiliares, que 
ainda se encontrem em regime manual (papel) serão su-
jeitos a um período transitório de conservação manual 
de 3 meses, depois de 25 de Maio de 2018, findo esse 
período os mesmos serão transformados em formato digi-
tal, procedendo-se à sua eliminação em papel. Os dados 
pessoais dos antigos sócios efetivos e auxiliares, que ainda 
se encontrem em regime manual (papel) serão sujeitos a 
um período transitório de conservação manual de 3 anos, 
depois de 25 de Maio de 2018, findo esse período os mes-
mos serão eliminados, tudo conforme 5.º/1/e) e 23.º/1/f) da 
Lei de Proteção de Dados; artigos 5.º/1/e), 6.º/3/b) e con-
siderandos 39 e 45 do Regulamento Geral de Proteção de 
Dados, Deliberação da CNPD de 14/2002 de 15 Janeiro.

Ratificação do Consentimento do Sócio(a) Efetivo(a) 
/ Auxiliar
Na qualid ade de Sócio(a) nº ________ com a caraterís-

tica de efetivo(a) / auxiliar, declaro ter lido e compreendido 
o teor e o alcance da “Adenda anexa à Ficha de Inscrição 
e Ficha de Sócio - Declaração Informativa de Direitos e 
Deveres”. Mais declaro estar esclarecido e informado dos 
meus direitos relativamente aos dados pessoais facultados 
ao GDCEBPI, explicados no parágrafo IV e VI, e da identi-
dade e contatos do responsável pelo tratamento.

Assim, dou o meu consentimento / atualizo as minhas 
preferências e do meu agregado, de modo livre, esclare-
cido e expresso, para o tratamento identificado e explicita-
do no parágrafo II. Confirmo e compreendo que os outros 
tratamentos efetuados sobre os meus dados pessoais são 
essenciais para o funcionamento do GDCEBPI, derivando 
de obrigação legal e estatutária, não carecendo do meu 
consentimento expresso.

Confirmo que li e, portanto, assino a presente “Ratificação 
do Consentimento do Sócio(a) Efetivo(a) / Auxiliar” para 
que o GDCEBPI continue a informar-me por sms, correio 
eletrónico, ou carta das atividades culturais ou recreati-
vas, promoções, novas parcerias e desportos que veicu-
la, conforme os gostos que declarei nas fichas de sócio e 
de inscrição, bem como receber a sua revista periódica e 
newsletters ocasionais.

Mais tomei conhecimento que a ausência de subscrição 
da presente “Ratificação do Consentimento do Sócio(a) 
Efetivo(a) / Auxiliar” importa a desadequação das ativida-
des de marketing e publicidade futuras do GDCEBPI às 
preferências expressamente declaradas em momento 
anterior.

________________________ (localidade), _______(dia) 

de _________________________ (mês/ano) 

_____________________________________________

(assinatura conforme cartão de cidadão / bilhete de 
identidade)

Número do cartão de cidadão / bilhete de identidade 

___________________, validade até _______________.

Regulamento Geral de Proteção de Dados
Declaração Informativa de Direitos e Deveres
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