POLÍTICA DE PRIVACIDADE

1. Recolha de informação
A garantia da confidencialidade dos dados pessoais dos Associados do SIPLA aquando da
utilização do site e acesso à área reservada é crucial para o Sindicato Independente de
Pilotos de Linhas Aéreas.
A recolha de informação pessoal é realizada direta e presencialmente pelo SIPLA no
processo de admissão dos associados, e em cumprimento do Regulamento Geral sobre a
Proteção de Dados [RGPD - Regulamento (UE) n.º 2016/679 do Parlamento Europeu e do
Conselho de 27 de abril de 2016] de forma a ser assegurada a confidencialidade e
segurança no tratamento dos dados pessoais fornecidos.
O site sipla.pt não recolhe dados pessoais à excepção do endereço de email no formulário
de contacto. Esta funcionalidade é opcional uma vez que a página de Contactos
disponibiliza as informações com alternativas de contacto. O endereço de email não é
armazenado e será utilizado apenas para a funcionalidade a que se destina, ou seja, para o
envio de resposta ao visitante.
Na área reservada do site, encontram-se dados cedidos voluntariamente e previamente no
processo de admissão do associado. O processo implica desde logo o consentimento no
tratamento informático e registo dos dados pessoais em base de dados, assim como o
conhecimento, preenchimento e assinatura da “Declaração Tratamento de Dados
Pessoais”.

2. Tratamento dos dados
Todas as informações pessoais recolhidas pelo SIPLA resultam da cedência prévia e
voluntária desses mesmos dados pelos seus Associados, sendo estes tratados única e
exclusivamente no exercício de funções do sindicato para com os seus associados. A
informação pessoal recolhida e tratada inclui o nome, data de nascimento, morada
completa, nº do documento de identificação, nº de contribuinte, telemóvel, telefone,
endereço de e-mail, nº de Associado, entidade patronal, nome de funcionário e categoria
profissional.
A direcção do SIPLA conservará os dados pessoais do Associado pelo tempo necessário à
cabal prossecução dos interesses legítimos do Responsável pelo Tratamento na defesa e
promoção dos interesses sócio-profissionais daquele e até 10 (dez) anos após
desvinculação do Associado do SIPLA.

3. Protecção de dados
A garantia de segurança traduz-se na salvaguarda da informação, mas também na
manutenção da sua integridade, através da adopção de medidas que impedem a alteração
dos dados, que permitam detectar disfuncionalidades e corrigi-las.
A Direção do SIPLA, através da Sitana Unipessoal Lda, compromete-se na área reservada
do sipla.pt/login, a adotar as medidas de segurança necessárias para garantir a salvaguarda
dos dados pessoais dos utilizadores contra a sua eventual utilização abusiva ou contra o
acesso não autorizado.
A Direcção do SIPLA através da Sitana Unipessoal Lda impossibilita a difusão, destruição
acidental ou ilícita, a perda acidental, a alteração, difusão ou o acesso não autorizados, pelo
seu tratamento que implica sua transmissão por rede, e contra qualquer outra forma de
tratamento ilícito.

4. Concordância
O uso da área reservada https://sipla.pt/login e cedência de dados, pressupõe a aceitação e
concordância com esta Política de Privacidade e Declaração Tratamento de Dados
Pessoais assinada no processo de admissão.

5. Responsabilidade
A direcção do SIPLA é a entidade responsável pelo tratamento dos seus dados pessoais. O
Associado do SIPLA pode a qualquer momento pedir que os seus dados sejam alterados ou
removidos. A remoção dos dados pessoais inviabiliza o acesso do Associado à área
reservada.
Reclamações, pedidos de remoção, alteração de dados podem ser dirigidos em qualquer
momento por email para geral@sipla.pt
Quando haja violação dos dados pessoais do Associado susceptível de pôr em causa os
seus direitos, liberdades e garantias, o Responsável pelo Tratamento comunicar-lhe-á essa
ocorrência.
No caso previsto no parágrafo anterior, o Responsável pelo Tratamento comunicará a
simultaneamente a situação à Comissão Nacional de Protecção de Dados (CNPD).

6. Alterações à Política de Privacidade
No caso de haver alterações à Política de Privacidade, estas ser-lhe-ão devidamente
comunicadas.

POLÍTICA DE COOKIES

1. O que são Cookies
Pequeno ficheiro de texto que o site coloca no dispositivo sem danificar o mesmo, por
razões de segurança, fins estatísticos e para melhorar a experiência de navegação no site.
Estes retêm apenas informação relacionada com as suas preferências (eliminando a
necessidade de introduzir repetidamente as mesmas informações), não inclui registo de
quaisquer dados pessoais.
A desativação dos Cookies pode resultar na impossibilidade em aceder a determinadas
áreas do site ou receber informação personalizada.

2. Tipos de Cookies usados
Cookies Funcionais
Cookies usados com o único propósito de autenticação para manter a sessão e
funcionalidades ativas para o utilizador na área reservada.

3. Como gerir os seus Cookies?
Todos os navegadores permitem fazer a gestão dos Cookies, para saber em detalhe como
proceder, consulte as instruções para o seu navegador permitem ao utilizador aceitar,
recusar ou apagar Cookies, nomeadamente através da seleção das definições apropriadas
no respetivo navegador. Pode configurar os Cookies no menu "opções" ou "preferências" do
seu browser.
Note-se que ao desativar Cookies pode impedir que alguns serviços da web funcionem
corretamente, afetando parcial ou totalmente, a navegação no website.

