POLÍTICA DE PRIVACIDADE
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
espectáculos, onde se incluem a Escola de Música da Academia enquanto estabelecimento de
ensino especializado da música; a Escola Profissional de Música de Espinho, o Auditório de
Espinho | Academia; o Festival Internacional de Música de Espinho; a Orquestra Clássica de
Espinho e a Orquestra de Jazz de Espinho. 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.

Que informações recolhemos e com que finalidade: A Academia de Música de Espinho
é a entidade responsável pelo tratamento dos seus dados. Os dados pessoais que recolhemos
em função da utilização do nosso site poderão incluir: nome, morada, endereço de e-mail, número
de telefone, número de contribuinte. Os referidos dados pessoais recolhidos são utilizados
fundamentalmente com base no seguinte: cumprimento de um contrato – nomeadamente para
processamento de compras ou subscrição de serviços no site; para o nosso legítimo interesse,
designadamente, marketing e divulgação exclusivamente associados às nossas iniciativas,
inquéritos ou processamento de pedidos de informação; ou sempre que seja legalmente imposto.
A Academia de Música de Espinho não partilhará os seus dados pessoais com nenhuma entidade,
singular ou colectiva, bem como não efectuará qualquer transferência de dados pessoais dentro
ou fora do Espaço Económico Europeu.

Conservação das suas informações: Manteremos a sua informação durante 6 anos após
o término do seu contrato, para que possamos lidar com eventuais questões com ele
relacionadas. Também manteremos as suas informações para que lhe possamos enviar marketing
no qual possa estar interessado, desde que não recebamos uma comunicação da sua parte em
sentido contrário.

Direitos relativos às suas informações: Mediante simples solicitação para os contactos
que aqui são disponibilizados, tem o direito de obter uma cópia das informações pessoais que
mantemos sobre si ou que que nos forneceu; actualizar ou retificar as suas informações pessoais
para as manter precisas; eliminar as suas informações pessoais dos nossos registos se já não
forem necessárias para a finalidade original; restringir, a seu pedido, o tratamento das suas
informações pessoais a determinado âmbito. Poderá também opôr-se ao tratamento das suas
informações pessoais – caso em que imediatamente procederemos em conformidade com a
solicitação ou lhe explicaremos porque não o poderemos eventualmente fazer —, bem como,
retirar a todo o momento qualquer consentimento a que nos tenha habilitado. Por favor note que
os direitos acima mencionados não são absolutos e que certas isenções podem ser aplicáveis.
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).

CONTACTOS
Caso deseje exercer os seus direitos poderá contactar-nos, através de correio ou e-mail, para os
seguintes endereços: Academia de Música de Espinho, Rua 34, n.º 884, 4500-318 Espinho,
Portugal / comunicacao@musica-esp.pt

