
QUEM É O RESPONSÁVEL PELO TRATAMENTO DOS DADOS PESSOAIS?
O responsável pelo tratamento dos seus dados pessoais é o Ginásio Clube Português, com  sede 
em Praça Ginásio Clube Português, nº 1, em Lisboa.

QUAIS AS FINALIDADES E OS FUNDAMENTOS JURÍDICOS PARA O TRATAMENTO DOS DADOS 
PESSOAIS?
Os dados pessoais recolhidos serão tratados com os seguintes fundamentos e finalidades:
Para execução e gestão do contrato celebrado.

Tal sucederá para as seguintes finalidades:
-  Gestão da relação comercial/contratual; 
-  Gestão de processos em contencioso; 
- Gestão de processos de incumprimento;
- Gestão de pagamentos;
- Monitorização e controlo da aplicação dos procedimentos necessários para a execução do  
 contrato ou cumprimento de obrigações legais, designadamente para efeitos de controlo  
 interno/auditoria;
-  Prestação de serviços desportivos adequada ao perfil físico e psíquico do utente;
- Cumprimento de quaisquer obrigações legais, designadamente para efeitos de contratação  
 de seguro desportivo, nos termos do disposto no artigo 14.º do Decreto–Lei n.º 10/2009, de  
 12 de janeiro.
- No âmbito da prossecução dos nossos interesses legítimos.

Tal sucederá para as seguintes finalidades:
(a)  Condução de inquéritos de novos serviços ou produtos ou, outras informações solicitadas  
  e/ou produtos comprados pelo utente, bem como realização de análises estatísticas de  
  marketing;
(b) Controlo de acessos do cliente, por razões de autorização e registo de entradas nas insta-
  -lações do Clube através do cartão de Sócio/Utente, bem como por razões de segurança;
(c)  Gestão de processos em contencioso;
(d) Gestão de processos de Incumprimento;
(e) Gestão de reclamações/sugestões;
(f)  Envio de comunicações eletrónicas não comerciais, relativas ao serviço contratado    
  (disponibilidade das instalações; horários; estado do contrato; cobranças e pagamentos;  
  incidências e reclamações; alterações/novos serviços disponibilizados para os respetivos  
  membros; notícias do setor) e informações instituicionais do Ginásio Clube Português;
(g) Segurança física e videovigilância;
(h) Obtenção de informação agregada ou estatística relativamente ao perfil tipo do utente;
(i)  Para fins de arquivo de interesse público, para fins de investigação científica ou histórica  
  ou para fins estatísticos, em conformidade com o artigo 89.o, n.o 1, Regulamento (UE)  
  2016/679 do Parlamento Europeu e do Conselho de 27 de abril de 2016 (Regulamento  
  Geral sobre a Proteção de Dados).
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Caso preste o seu consentimento. Tal sucederá para as seguintes finalidades:
- Promoção de produtos e serviços adequados ao seu perfil;
- Tratamento de dados antropométricos e de saúde para avaliação das suas condições físicas  
 e elaboração/prescrição de planos de treino;
- Uso da sua imagem para fins publicitários, comerciais ou de natureza semelhante, relativa  
 às instalações e actividades ou eventos realizados, podendo a mesma vir a ser incluída em  
 sites corporativos, perfis de redes sociais e newsletters do Ginásio Clube Português, sem  
 qualquer contrapartida económica para o utente;
- Receber, durante e após a relação contratual, todas as comunicações com fins promocionais  
 ou publicitários de ofertas de produtos e serviços do Ginásio Clube Português, assim como  
 o contato telefónico direto.

QUE CATEGORIAS DE DADOS PESSOAIS TRATAMOS?
Quando nos comunica dados pessoais (através de algum formulário que disponibilizamos ou 
através de qualquer outro meio de comunicação) iremos, consoante a finalidade aplicável, 
proceder ao tratamento dos seguintes dados pessoais:
 Nome; 
 Género; 
 Telefone; 
 Morada; 
 E-mail;
 Foto; 
 Número do cartão de cidadão; 
 IBAN;
 NIF;
 Data de Nascimento; 
 Filiação;
 Dados antropométricos, em particular os seguintes: peso, altura, cálculo de índice de massa  
 corporal e do peso de referência, perímetro da cintura, perímetro da anca, cálculo da relação  
 cintura/anca, massa óssea); avaliação postural (estática e dinâmica); relatório de equilíbrio;
 Dados obtidos por bio impedância: percentagem de massa gorda, percentagem de massa  
 magra, gordura visceral, metabolismo basal; 
 Dados de saúde, designadamente exame médico; ficha de anamnese; estratificação do  
 risco cardiovascular; alergias; dados sobre batimento cardíaco/tensão arterial; capacidade  
 cardiorrespiratória; historial clínico, em especial lesões e operações; dados bioquímicos  
 relevantes; grupo sanguíneo; informação sobre fármacos e suplementos, informação  
 conexa com nutrição e fisioterapia; nível de actividade física diária; metabolismo de repouso;
 Incapacidades;
 Som e voz através da utilização de videovigilância;
 Hábitos de prática de actividade física/desportiva;
 Actividade desenvolvida no Ginásio Clube Português, designadamente frequência; tipologia  
 de aulas; planos de treino.
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POR QUANTO TEMPO CONSERVAMOS OS DADOS PESSOAIS?
Os seus dados pessoais serão conservados durante o período de tempo que se revelar 
necessário ou obrigatório para o cumprimento das finalidades aqui descritas, sendo aplica-
dos critérios de conservação da informação apropriados a cada tratamento e em linha com 
as obrigações legais e regulamentares a que o Ginásio Clube Português está sujeito, desig-
nadamente:
- 10 (dez) anos para efeitos de cumprimento de obrigações fiscais e legais no âmbito das  
 obrigações estabelecidas no Código Comercial e no Código do Imposto sobre o Rendimento  
 das Pessoas Coletivas,
- 10 (dez) anos para efeitos de possíveis litígios (contencioso);
- 7 (sete) anos para efeitos de cumprimento de obrigações legais em matéria de branquea- 
 -mento de capitais;
- 5 (cinco) anos para efeitos de cumprimento de obrigações em matéria de reclamações;
- 5 (cinco) anos para efeitos de dados relativos às responsabilidades de crédito mensais e  
 para efeitos de gravação de chamadas;

- 7 (sete) anos para efeitos de operações financeiras de combate ao branqueamento de  
 vantagens de proveniência ilícita e ao financiamento do terrorismo.

A QUE DESTINATÁRIOS COMUNICAMOS OS DADOS PESSOAIS?
Para que o Ginásio Clube Português consiga cumprir com todas as suas obrigações e possa 
prestar-lhe serviços de qualidade, poderá ter que comunicar os seus dados pessoais ou dar 
acesso aos mesmos a outras entidades. Nesse contexto, o Ginásio Clube Português apenas 
transmitirá os seus dados pessoais às seguintes categorias de destinatários:
- Seguradoras, no âmbito e para a finalidade de contratação de seguro pela utente;
- Entidades e autoridades a quem os dados pessoais devam ser comunicados por força de  
 obrigação legal;
- Instituições financeiras para efeitos de processamento de pagamentos através de débito  
 direto;

O Ginásio Clube Português não comunicará os seus dados pessoais a terceiros, exceto no 
cumprimento das obrigações legais que em cada caso sejam aplicáveis.

QUAIS OS DIREITOS DO UTENTE ENQUANTO TITULAR DOS DADOS PESSOAIS?
O utente, na qualidade de titular dos dados, goza dos seguintes direitos:
- Solicitar o acesso aos seus dados pessoais: tem o direito a obter confirmação sobre se  
 quaisquer dados pessoais que lhe digam respeito estão, ou não, a ser tratados e, se for esse  
 o caso, solicitar acesso aos seus dados pessoais, caso em que terá o direito de obter uma  
 cópia dos dados pessoais objeto de tratamento; 
- Solicitar a retificação dos seus dados pessoais: tem o direito a obter a retificação das inexa- 
 -tidões relativas aos seus dados pessoais e, tendo em conta as finalidades do tratamento,  
 tem o direito a que os seus dados pessoais incompletos sejam completados, incluindo por  
 meio de uma declaração adicional; 
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- Solicitar a limitação do tratamento dos seus dados pessoais: em determinadas circunstâncias,  
 pode ter o direito a obter a limitação do tratamento dos seus dados pessoais, caso em que  
 os respetivos dados serão marcados e só poderão ser tratados por nós com o seu consenti- 
 -mento ou para determinados fins; 
- Solicitar a portabilidade dos dados: em determinadas circunstâncias, pode ter o direito a  
 receber os dados pessoais que nos forneceu, num formato estruturado, de uso corrente e  
 de leitura automática e pode ter o direito a transmitir esses dados para outra entidade sem  
 que o possamos impedir; 
- Opor-se ao tratamento dos seus dados pessoais: tem o direito de, por motivos relacionados  
 com a sua situação particular, a qualquer momento, se opor ao tratamento dos seus dados  
 pessoais. Nesse caso, o Ginásio Clube Português irá cessar o tratamento dos seus dados  
 pessoais, a não ser que se verifiquem razões imperiosas e legítimas para esse tratamento  
 que prevaleçam sobre os seus interesses, direitos e liberdades, ou para efeitos de declaração,  
 exercício ou defesa de um direito num processo judicial;
- Direito a retirar o seu consentimento: nos casos em que o tratamento dos dados seja feito  
 com base no seu consentimento, poderá retirar o consentimento a qualquer momento,  
 circunstância em que os seus dados pessoais deixarão de ser tratados, exceto se existir  
 outro fundamento, como o contrato, obrigações legais e regulamentares ou o interesse  
 legítimo do Ginásio Clube Português, que justifique o tratamento;
- Direito a apresentar uma reclamação junto da Comissão Nacional de Proteção de Dados,  
 autoridade de controlo competente em Portugal (www.cnpd.pt).

O exercício dos direitos é gratuito, a menos que o pedido seja manifestamente infundado ou 
excessivo, podendo, nesses casos, ser cobrada uma taxa razoável considerando os custos 
associados.

A resposta aos seus pedidos deve ser prestada num prazo máximo de trinta (30) dias, a não 
ser que se trate de um pedido especialmente complexo, caso em que esse prazo poderá ser 
mais longo.

PODE EXERCER OS SEUS DIREITOS ATRAVÉS DO ENVIO DE UM E-MAIL PARA O SEGUINTE 
ENDEREÇO ELECTRÓNICO: INFO@GCP.PT


