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INTRODUÇÃO 
A FUNDAÇÃO AGA KHAN PORTUGAL (doravante «AKF Prt») é uma pessoa 

coletiva de direito privado e de utilidade pública, com estatutos aprovados 

pelo Decreto-lei n.º 27/96, de 30 de março, conforme sucessivas alterações, 

pessoa coletiva número 503841560, e com sede em Centro Ismaili, Av. 

Lusíada n.º 1, 1500-650 Lisboa. 
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No âmbito da prossecução das suas atribuições e fins, a AKF Prt preocupa-se 

com a privacidade de todos aqueles que com ela interagem, incluindo, entre 

outros, os participantes em programas e projetos da AKF Prt. Por isso,  

adotou o presente documento, no qual estabelece os termos e condições 

gerais aplicáveis ao tratamento de dados pessoais pela AKF Prt, bem como os 

direitos que podem ser exercidos pelos titulares dos dados, de acordo com o 

disposto no Regulamento (EU) 2016/679 do Parlamento Europeu e do 

Conselho - Regulamento Geral sobre a Proteção de Dados («RGPD») e 

demais legislação aplicável em matéria de proteção de dados pessoais, 

nomeadamente, a Lei n.º 58/2019, de 8 de agosto (doravante «Política de 

Privacidade»). 

A AKF Prt manifesta o seu firme compromisso de cumprir a legislação em 

vigor em cada momento e de tratar os dados pessoais em conformidade com 

a presente Política de Privacidade. 

Cada vez que forem fornecidos dados pessoais à AKF Prt ou quando, de outra 

forma, houver relação com a AKF Prt (v.g. registo em sítios de internet e em 

aplicações), os dados pessoais que forem transmitidos serão tratados em 

conformidade com os requisitos legais definidos para cada situação em 

particular. Para a AKF Prt, a privacidade e proteção dos  dados pessoais é 

muito importante assegurando os requisitos impostos pelo RGPD. 

A Política de Privacidade da AKF Prt deverá ser lida previamente pelo titular, 

para compreender e tomar conhecimento da forma como as informações 

disponibilizas serão tratadas pela AKF Prt. 

DEFINIÇÕES 
«Dados pessoais»: qualquer informação, de qualquer natureza e 

independentemente do respetivo suporte, incluindo som e imagem, relativa a 

uma pessoa singular identificada ou identificável (“titular dos dados”); é 

considerada identificável a pessoa que possa ser identificada direta ou 

indiretamente, designadamente por referência a um número de identificação 

ou a um ou mais elementos específicos da sua identidade física, fisiológica, 

psíquica, económica, cultural ou social. 

«Tratamento de dados pessoais»: qualquer operação ou conjunto de 

operações sobre dados pessoais, efetuadas com ou sem meios 

automatizados, tais como a recolha, o registo, a organização, a conservação, 
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a adaptação ou alteração, a recuperação, a consulta, a utilização, a 

comunicação por transmissão, por difusão ou por qualquer outra forma de 

colocação à disposição, com comparação ou interconexão, bem como o 

bloqueio, apagamento ou destruição.  

«Ficheiro de dados pessoais»: qualquer conjunto estruturado de dados 

pessoais, acessível segundo critérios determinados, quer seja centralizado, 

descentralizado ou repartido de modo funcional ou geográfico.  

«Responsável pelo tratamento»: a pessoa singular ou coletiva, a 

autoridade pública, a agência ou outro organismo que, individualmente ou em 

conjunto com outras, determina as finalidades e os meios de tratamento de 

dados pessoais.  

«Subcontratante»: uma pessoa singular ou coletiva, a autoridade pública, 

agência ou outro organismo que trate os dados pessoais por conta do 

responsável pelo tratamento destes.  

«Consentimento do titular dos dados»: qualquer manifestação de 

vontade, livre, específica e informada, nos termos da qual o titular aceita que 

os seus dados pessoais sejam objeto de tratamento.  

«Autoridade de controlo»: uma autoridade pública independente, que 

controla e fiscaliza o cumprimento do RGPD e da demais legislação aplicável 

em matéria de proteção de dados pessoais. Em Portugal, a autoridade de 

controlo é a Comissão Nacional de Proteção de Dados (CNPD). 

1. A QUEM SE APLICA A POLÍTICA DE PRIVIDADE? 
Esta Política de Privacidade é aplicável aos titulares dos dados em relação aos 

quais a AKF Prt atue na qualidade de responsável pelo tratamento e 

independentemente de as operações de tratamento de dados pessoais serem 

efetuadas com recurso a meios automatizados ou não (digitais ou físicos) pela 

AKF Prt. 

2. QUEM É O RESPONSÁVEL PELO TRATAMENTO 
DOS DADOS PESSOAIS? 
O responsável pelo tratamento dos dados pessoais é a AKF Prt , no âmbito da 

prossecução das suas atribuições e fins, incluindo, nomeadamente, dos dados 
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pessoais recolhidos através do seu sítio de Internet, bem como através dos 

demais veículos de interação com a AKF Prt. 

3. QUE DADOS SÃO RECOLHIDOS  
E QUAIS AS FINALIDADES DO TRATAMENTO? 
A AKF Prt procede ao tratamento de dados pessoais, entre outros, (i) dos 

visitantes e utilizadores dos sítios de Internet geridos pela AKF Prt; (ii) de 

participantes em programas e projetos da AKF Prt; (iii) dos seus parceiros, na 

medida em que seja necessário à prossecução do interesse legítimo da AKF 

Prt, tendo em conta as suas atribuições e fins; (iv) dos seus colaboradores no 

contexto da relação laboral; (v) de fornecedores externos, no âmbito da 

respetiva relação contratual. 

A AKF Prt poderá também tratar dados pessoais para efeitos de marketing e 

envio periódico de informação institucional sobre eventos, serviços e produtos 

disponibilizados pela AKF Prt (nomeadamente boletins, newsletters, revistas) 

e outra informação de interesse do público, em geral, na medida em que seja 

necessário à prossecução do interesse legítimo da AKF Prt, tendo em conta as 

suas atribuições e fins, ou, nos casos em que se justifique, mediante prévio 

consentimento do titular dos dados. 

A AKF Prt reconhece a necessidade de existência de um fundamento legítimo 

para o tratamento dos dados pessoais, devendo identificar, em qualquer 

situação, pelo menos um dos seguintes motivos para o tratamento:  

• Consentimento: O titular dos dados prestou o consentimento para que os 

dados pessoais sejam tratados para uma ou mais finalidades específicas; 

• Contratual: O tratamento é necessário para a execução de um contrato do 

qual o titular dos dados faz parte ou para diligências pré-contratuais; 

• Legal: O tratamento é necessário para cumprir com uma obrigação legal, à 

qual o responsável pelo tratamento está sujeito;  

• Interesses vitais: O tratamento é necessário para proteger os interesses 

vitais do titular dos dados; 

• Interesse público: O tratamento é necessário para o desempenho de uma 

tarefa realizada no interesse público; 



POLÍTICA  DE  PRIVACIDADE  GERAL 
 

A Fundação Aga Khan é uma agência da Rede Aga Khan para o Desenvolvimento. 

 

• Interesses legítimos: O tratamento é necessário para os interesses 

legítimos do responsável pelo tratamento, exceto quando se prevalecerem 

interesses ou direitos e liberdades fundamentais do titular dos dados. 

4. QUEM SÃO OS DESTINATÁRIOS DOS DADOS 
PESSOAIS? 
Em regra, os dados pessoais recolhidos são para tratamento pela AKF Prt. 

Poderão, todavia, haver situações em que existirá uma partilha de dados 

pessoais com entidades terceiras parceiras da AKF Prt, no âmbito de um 

determinado projeto ou programa. Nestas situações, o titular dos dados será 

previamente informado e recolhido o seu prévio consentimento, por escrito, 

para a referida partilha de dados pessoais.  

Estas entidades terceiras parceiras assumirão uma corresponsabilidade com a 

AKF Prt pela proteção dos dados pessoais, que venham a ser partilhados, em 

conformidade com o disposto no RGPD.  

Em nenhuma circunstância, a AKF Prt realizará transferências internacionais 

de  dados pessoais para país terceiro ou organização internacional fora da 

União Europeia. 

Em determinadas circunstâncias, certos dados pessoais poderão, no entanto, 

ter de ser comunicados a terceiros, como, por exemplo, autoridades públicas, 

quando tal for necessário ao cumprimento de obrigações jurídicas a que a 

AKF Prt se encontra sujeita, ao exercício de funções de interesse público, para 

a defesa de interesses vitais dos titulares dos dados e/ou à prossecução dos 

interesses legítimos da AKF Prt ou de terceiros.  

5. ONDE SÃO ARMAZENADOS OS DADOS 
PESSOAIS? 
A AKF Prt guarda os dados pessoais em arquivos físicos ou servidores que se 

encontram em ambiente seguro, protegidos de acessos, uso ou divulgação 

não autorizados. 

A AKF Prt adota as medidas técnicas e organizativas necessárias e adequadas 

para garantir a segurança dos  dados pessoais e prevenir o tratamento não 

autorizado e ilícito, a perda acidental, má utilização ou acesso indevido, a 
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destruição, danificação, incluindo em caso de subcontratação de operações de 

tratamento de dados. 

A AKF Prt salienta que apenas procederá ao tratamento dos  dados pessoais 

para os fins para os quais foram recolhidos, nos termos previstos na presente 

Política de Privacidade. 

A AKF Prt revê frequentemente as suas políticas de recolha, armazenamento 

e tratamento de dados pessoais para garantir que apenas procede ao 

tratamento de dados pessoais adequados, pertinentes e limitados ao que é 

necessário relativamente às suas finalidades de tratamento.  

A AKF Prt adota os procedimentos adequados para garantir que a  informação 

é exata, completa e atual, mas depende do titular atualizar ou corrigir a sua 

informação pessoal quando necessário. 

Sem prejuízo de todos os mecanismos de segurança adotados e do 

cumprimento de todas as regras de proteção de dados pessoais, o Utilizador 

deverá estar ciente que, por exemplo, ao navegar na Internet, se seu o 

acesso não dispuser das barreiras de proteção necessárias (antivírus, 

“firewall”, “antispyware”, etc.), os  dados pessoais do Utilizador poderão ser 

vistos e utilizados por terceiros não autorizados. 

Neste contexto, A AKF Prt é obrigada a alertar o Utilizador por forma a que 

tome as devidas precauções que possibilitem maior segurança enquanto 

utiliza a Internet, nomeadamente assegurando-se de que utiliza um programa 

de navegação que permita o uso de comunicação segura. 

6. QUAIS OS PROCEDIMENTOS EM CASO DE 
SUBCONTRATAÇÃO? 
A AKF Prt poderá recorrer a subcontratantes para, por sua conta e de acordo 

com as suas instruções, procederem ao tratamento de dados pessoais, sendo 

adotadas medidas para assegurar o cumprimento dos requisitos impostos 

pelo RGPD. Os dados pessoais comunicados a essas entidades serão apenas 

aqueles que sejam estritamente necessários para a prossecução da finalidade 

para a qual as operações de tratamento foram subcontratadas pela AKF Prt, 

ficando estas entidades, mediante acordo escrito celebrado com a AKF Prt, 

obrigadas a adotar as medidas técnicas e organizacionais necessárias para 

proteger os dados pessoais contra a destruição, acidental ou ilícita, a perda 
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acidental, a alteração, a difusão ou o acesso não autorizado e contra qualquer 

outra forma de tratamento ilícito. 

7. QUAIS SÃO OS DIREITOS DOS TITULARES  
QUANDO FACULTAM OS SEUS DADOS PESSOAIS? 
De acordo com a legislação aplicável, a AKF Prt compromete-se a respeitar a 

confidencialidade da informação de caráter pessoal dos titulares e a garantir o 

exercício dos seguintes direitos dos titulares dos dados: 

a) Direito a ser informado: os colaboradores, beneficiários e utilizadores 

têm direito a obter informação clara, transparente e compreensível 

sobre a forma como a AKF Prt usa os seus dados pessoais.  

b) Direito de acesso: em complemento ao direito de informação, o titular 

poderá aceder aos seus dados pessoais que são tratados e 

conservados. Nestes casos, a AKF Prt facultar-lhe-á acesso a uma 

cópia dos dados pessoais que são objeto de tratamento. Além disso, 

quando o titular o solicite através de meios eletrónicos, a informação 

será facultada num formato eletrónico de utilização comum. 

c) Direito de retificação: o titular tem direito de retificar os seus dados 

pessoais se os mesmos estiverem incorretos, desatualizados ou se 

pretender completá-los.  

d) Direito de apagamento/direito a ser esquecido:  o titular pode solicitar 

à AKF Prt que elimine os seus dados. No entanto, o titular deve ter em 

consideração que este não é um direito absoluto, uma vez que a AKF 

Prt pode ter fundamentos legais ou outros interesses legítimos para a 

retenção dos seus dados pessoais. 

e) Direito de, a qualquer momento,  retirar o consentimento para o 

tratamento de dados: o titular pode retirar o seu consentimento ao 

tratamento de dados pessoais quando o referido tratamento for 

baseado em consentimento e dentro dos limites impostos pelo RGPD.A 

retirada de consentimento não compromete a licitude do tratamento 

realizado com fundamento no consentimento previamente dado. 

f) Direito à portabilidade dos dados: o titular tem o direito de mover, 

copiar ou transferir os dados da base de dados da AKF Prt para outra.  

g) Direito à limitação do tratamento: o titular tem direito a solicitar a 

restrição do tratamento dos seus dados pessoais nas seguintes 

situações: se contestar a exatidão dos dados, se o tratamento for ilícito 
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e não quiser apagar os seus dados, mas apenas limitá-los, se os dados 

já não forem necessários à AKF Prt, mas necessários ao visitante / 

beneficiário ou se tiver exercido o direito de oposição acima referido, 

durante o período de tempo em que a AKF Prt analisa se os seus 

interesses legítimos para o tratamento prevalecem ou não sobre 

aquele direito. 

Para o exercício de qualquer um dos direitos acima elencados, para além das 

formas especificamente referidas nas respetivas alíneas, o titular poderá fazê-

lo através do envio de uma mensagem de correio eletrónico para o endereço 

de email rgpd.akfportugal@akdn.org ou contactar a AKF Prt Aga Khan, por 

escrito, para a morada Centro Ismaili, Av. Lusíada n.º 1, 1500-650 Lisboa. 

Caso o titular entenda ter existido uma infração aos seus direitos, poderá 

apresentar reclamação a uma autoridade de controlo. Em Portugal, a 

autoridade de controlo é a CNPD. Mais informação sobre a CNPD encontra-se 

disponível em www.cnpd.pt. 

8. POR QUANTO TEMPO SÃO ARMAZENADOS OS 
DADOS PESSOAIS? 
Os dados pessoais serão conservados por períodos de tempo diferentes, 

consoante a finalidade a que se destinam e tendo em conta critérios legais, 

de necessidade e minimização do tempo de conservação. 

Sempre que não exista uma exigência legal específica, os dados pessoais 

serão armazenados e conservados apenas pelo período mínimo necessário 

para a prossecução das finalidades que motivaram a sua recolha. 

9. COMO PODE O TITULAR DOS DADOS PESSOAIS 
EXERCER OS SEUS DIREITOS? 
O direito de acesso, de retificação, de apagamento e de portabilidade, bem 

como o direito à oposição e o direito de reclamação podem ser exercidos pelo 

titular mediante contacto com a AKF Prt, através do seguinte endereço 

eletrónico: rgpd.akfportugal@akdn.org ou da seguinte morada: FUNDAÇÃO 

AGA KHAN, Centro Ismaili, Av. Lusíada n.º 1, 1500-650 Lisboa.  

mailto:rgpd.akfportugal@akdn.org
file:///C:/Users/Cristina%20Nunes/Downloads/www.cnpd.pt
mailto:rgpd.akfportugal@akdn.org
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Em caso de dúvida sobre a presente Política de Privacidade, o titular poderá 

obter informação adicional ou esclarecer qualquer dúvida, remetendo as suas 

questões para o endereço de correio eletrónico ou morada acima indicados.  

A AKF Prt dará resposta ao pedido do titular no prazo máximo de um mês a 

contar da receção do pedido, salvo em casos de especial complexidade, em 

que esse prazo pode ser prorrogado por mais dois meses, caso em que a AKF 

Prt informa o titular dessa prorrogação, justificando a demora dentro do prazo 

inicial previsto. 

Se os pedidos apresentados pelo titular forem manifestamente infundados ou 

excessivos, nomeadamente devido ao seu carácter repetitivo, a AKF Prt 

reserva-se o direito de cobrar custos administrativos ou recusar-se a dar 

seguimento ao pedido. 

10. POLÍTICA DE COOKIES  
O que são cookies? 

Quais os cookies utilizados pela AKF Prt? 

Como gerir as definições de cookies? 

Como contactar para obter mais informações? 

 

A AKF Prt pretende garantir que a visita aos sítios de internet geridos pela 

AKF Prt (doravante «Sítios de Internet») seja fácil, fiável e o mais útil 

possível para o visitante ou utilizador. Para o efeito, a AKF Prt utiliza 

tecnologias de rastreamento (doravante, «cookies»). 

O QUE SÃO COOKIES? 

«Cookies» são pequenos ficheiros de texto que são armazenados no  

navegador (browser) do visitante ou utilizador quando visita os Sítios de 

Internet, retendo apenas informação de natureza técnica, relacionada com as 

preferências, com a personalização de conteúdos, estatísticas de uso e outras 

definições de utilização. 

Os Sítios de Internet utilizam cookies para assegurar várias funcionalidades e 

uma melhor navegação. Estas tecnologias permitem, ainda, recolher dados 

como dia e hora de acesso, o software do navegador de Internet do 
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utilizador, o endereço IP (protocolo internet) que identifica o computador do 

utilizador, as informações de cookies (testemunhos de conexão) da AKF Prt, o 

sítio de Internet de origem e a página solicitada pelo utilizador, etc. 

A utilização que a AKF Prt faz das informações que recolhe sobre o utilizador 

através dos cookies está sujeita à presente política de cookies, bem como à 

Política de Privacidade da AKF Prt. à qual poderá aceder através de 

hiperligação disponível nos Sitio de Internet. 

QUAIS OS COOKIES UTILIZADOS PELA AKF PRT ? 

Os cookies que a AKF Prt utiliza enquadram-se em quatro categorias: 

1. Cookies próprios: são aqueles que são enviados para o equipamento 

terminal do utilizador a partir de um equipamento ou domínio gerido 

pelo próprio editor e a partir do qual se presta o serviço solicitado pelo 

utilizador; 

2. Cookies de sessão: recolhem e guardam dados quando o utilizador 

acede a uma página de Internet; 

3. Cookies técnicos: permitem ao utilizador a navegação através de uma 

página de internet, plataforma ou aplicação e a utilização das 

diferentes opções ou serviços que nelas existam; 

4. Cookies de análise: permitem o acompanhamento e análise do 

comportamento dos utilizadores dos Sítios de Internet aos quais estão 

vinculados. A informação recolhida através deste tipo de cookies é 

utilizada na medição da atividade dos Sítios de Internet, aplicação ou 

plataforma e na elaboração de perfis de navegação dos utilizadores 

dos Sítios de Internet, aplicações e plataformas, com o objetivo de 

introduzir melhorias na função de análise dos dados de utilização dos 

utilizadores do serviço. 

COMO GERIR AS DEFINIÇÕES DE COOKIES? 

O visitante ou o utilizador pode, a qualquer momento, exercer o seu direito 

de desativar ou eliminar cookies dos Sítios de Internet. Essas ações são 

executadas de maneira diferente, dependendo do navegador que o utilizador 

está a usar, podendo configurar os cookies no menu «opções» ou 

«preferências» do seu navegador. 

Para saber mais sobre cookies, o utilizador pode visitar  

http://www.allaboutcookies.org onde poderá encontrar informações sobre 

http://www.allaboutcookies.org/
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como gerir as suas configurações para os vários fornecedores de 

navegadores. 

A AKF Prt reserva-se o direito de, a qualquer momento, sem necessidade de 

aviso prévio e com efeitos imediatos, alterar, adicionar, atualizar ou eliminar, 

parcial ou totalmente, a presente informação sobre cookies. 

 

COMO CONTACTAR PARA OBTER MAIS INFORMAÇÕES? 

Caso exista alguma questão sobre a utilização de Cookies por parte da AKF 

Prt, o utilizador poderá enviar um email para rgpd.akfportugal@akdn.org ou 

contactar por correio para FUNDAÇÃO AGA KHAN, Centro Ismaili, Av. Lusíada, 

Nº1, 1500-650, Lisboa 

11. ALTERAÇÕES À POLÍTICA DE PRIVACIDADE  
E DE COOKIES 
A AKF Prt reserva-se o direito de, a qualquer momento, modificar a sua 

Política de Privacidade e de Cookies. Estas alterações são devidamente 

publicitadas aos sítios de internet geridos pela AKF Prt. 

 

Publicado a: 30 de setembro de 2021 

 

mailto:rgpd.akfportugal@akdn.org

