
 

POLÍTICA DE PRIVACIDADE 

1. Introdução 

A Academia de Música de Espinho é uma associação sem fins lucrativos, 

responsável pela gestão de várias valências ligadas fundamentalmente ao 

ensino artístico e à produção de espetáculos, onde se incluem a Escola de 

Música da Academia, enquanto estabelecimento de ensino especializado da 

música, o Auditório de Espinho | Academia, o Festival Internacional de Música 

de Espinho, a Orquestra Clássica de Espinho e a Orquestra de Jazz de Espinho. 

A Academia de Música de Espinho promove as sinergias que resultam de uma 

estreita ligação entre o ensino artístico e a programação cultural. 

A proteção de dados pessoais é uma prioridade da Academia de Música de 

Espinho. A Política de Privacidade e Proteção de Dados Pessoais adotada 

esclarece quais são os dados pessoais recolhidos, para que finalidades são 

utilizados, quais os princípios que orientam a utilização desses dados e os 

direitos que assistem aos seus titulares. 

Todas as informações que, no âmbito de utilização do presente site e dos 

serviços proporcionados pelo mesmo, sejam recolhidas pela Academia de 

Música de Espinho serão utilizadas de uma forma segura e responsável, 

respeitando a sua privacidade e cumprindo escrupulosamente a legislação 

aplicável.  

 

2. Âmbito 

Esta política aplica-se todos aqueles que, de alguma forma, se relacionam 

com a Academia de Música de Espinho. 

 

3. Responsável pelo tratamento de dados 

Enquanto responsável pelo tratamento dos dados que lhe são confiados, a 

Academia de Música de Espinho: 

> Assegura que o tratamento de dados pessoais é efetuado no âmbito das 

finalidades para os quais os mesmos foram recolhidos ou para finalidades 

compatíveis com os propósitos iniciais; 

> Assume o compromisso de implementar uma cultura de minimização de 

dados em que apenas recolhe, utiliza e conserva os dados pessoais 

necessários; 

> Não procede à divulgação ou partilha de dados pessoais para fins comerciais 

ou de publicidade. 

 

 



 

4. Como são utilizados os dados pessoais 

A Academia de Música de Espinho utiliza os dados pessoais fornecidos com 

base no cumprimento de um contrato, nomeadamente, para processamento 

de compras ou subscrição de serviços no website e para o nosso legítimo 

interesse, designadamente, divulgação das nossas iniciativas, inquéritos ou 

processamento de pedidos de informação para fins estatísticos, de 

continuidade de serviço e participação em eventos, ou sempre que seja 

legalmente imposto. 

Complementarmente, recolhe as informações fornecidas pelos seus 

interlocutores, tais como comentários, sugestões e críticas/reclamações, 

numa ótica de melhoria constante, dando resposta aos pedidos recebidos. 

A Academia de Música de Espinho não partilhará os seus dados pessoais com 

nenhuma entidade, singular ou coletiva, bem como não efetuará qualquer 

transferência de dados pessoais dentro ou fora do Espaço Económico Europeu. 

 

5. Dados pessoais recolhidos 

Os dados pessoais recolhidos em função da utilização do nosso site poderão 

incluir os seguintes itens: 

> Identificação: nome, data de nascimento, profissão, NIF 

> Dados Financeiros/Pagamento: número de identificação bancária 

> Contactos: morada, endereço de email, número de telefone/telemóvel 

 

6. Segurança de dados pessoais 

A Academia de Música de Espinho utiliza um conjunto de tecnologias, 

ferramentas e procedimentos de segurança, desenvolvendo os melhores 

esforços para proteger os dados pessoais do acesso, uso ou divulgação não 

autorizados. 

 

7. Direitos do titular de dados 

O titular dos dados tem os seguintes direitos relativos às suas informações: 

> Direito a ser informado, de forma clara, simples e transparente sobre o 

tratamento dos seus dados pessoais por parte da Academia de Música de 

Espinho. 

> Direito a aceder a uma cópia dos dados pessoais fornecidos que lhe digam 

respeito, aquando solicitação. 

> Direito de retificação e atualização dos dados pessoais de que seja titular, 

caso verifique que a Academia de Música de Espinho tem dados incorretos, 

incompletos ou inexatos. 



 

> Direito de restrição, a seu pedido, das informações pessoais nos nossos 

registos a determinado âmbito. 

> Direito ao apagamento dos dados pessoas dos registos da Academia de 

Música de Espinho, se não existirem fundamentos legais ou de interesse 

público que justifiquem a conservação daqueles dados pessoais. 

> Direito a opor-se ao tratamento das suas informações pessoais – caso em 

que, imediatamente, procederemos em conformidade com a solicitação, se 

não existirem fundamentos legais ou de interesse público que justifiquem a 

conservação daqueles dados pessoais. 

> Direito a retirar o consentimento a que nos tenha habilitado de tratamento 

dos seus dados pela Academia de Música de Espinho. 

Caso considere que as suas informações estão a ser ou foram utilizadas de 

uma forma abusiva, poderá fazer uma reclamação à Comissão Nacional de 

Proteção de Dados (http://www.cnpd.pt). 

 

8. Retenção de dados pessoais 

A Academia de Música de Espinho conserva os dados pessoais pelo período 

necessário e razoável e no âmbito da(s) finalidade(s) para os quais são 

recolhidos. 

Os períodos de conservação podem mudar significativamente quando fins de 

arquivo de interesse público ou motivos históricos, científicos ou estatísticos o 

justifiquem, comprometendo-se a Academia de Música de Espinho a adotar as 

adequadas medidas de conservação e segurança. 

Para determinação do período de conservação adequado, a Academia de 

Música de Espinho toma em consideração as várias deliberações das 

autoridades de controlo de proteção de dados europeus, nomeadamente da 

CNPD, e o Regulamento Arquivístico para as Autarquias Locais (Portarias nº 

412/2001, de 17 de abril e 1253/2009, de 14 de outubro). 

Os dados serão eliminados assim que deixarem de ser necessários para a(s) 

finalidade(s) definida(s) ou quando o consentimento for retirado. 

 

9. Cookies 

A Academia de Música de Espinho utiliza cookies para fornecer serviços 

online, auxiliar a recolha de dados e guardar configurações, tendo em vista a 

melhoria de desempenho e da experiência do utilizador na navegação do 

website. 

 

 

 

http://www.cnpd.pt/


 

10. Informações de contacto 

Caso deseje esclarecer questões relacionadas com o tratamento dos dados 

pessoais e exercício dos direitos enquanto titular de dados pessoais poderá 

contactar-nos através do e-mail comunicacao@musica-esp.pt, ou por correio, 

para o seguinte endereço:  

Academia de Música de Espinho 

Rua 34, n.º 884 

4500-318 Espinho, Portugal  

 

11. Alterações a esta política de privacidade 

Esta política de privacidade e proteção de dados pessoais será objeto de 

atualização regular, sempre que se justifique. 

Quando forem publicadas alterações a esta política será, simultaneamente, 

alterada a respetiva data de atualização. 

 

 

27 de dezembro de 2022 
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