POLÍTICA DE PRIVACIDADE
Este é um resumo para titulares e requerentes da licença IPAF, a partir da política de
privacidade da IPAF, publicado em 25 de maio 2018. Para ler a política de privacidade
completa visite www.ipaf.org/pt/privacy.

Esta política é válida a partir de 25 de maio de 2018. Ela é revisada periodicamente e, pelo
menos anualmente, para garantir a conformidade com o Regulamento Geral de Proteção de
Dados e os requisitos legislativos definidos por lei, onde apropriado.

O QUE ENTENDEMOS COMO DADOS PESSOAIS
Dados pessoais são definidos no âmbito do GDPR como ‘qualquer informação relativa a
uma pessoa singular identificada ou identificável (‘titular dos dados’); uma pessoa singular
identificável é aquela que pode ser identificada, direta ou indiretamente, em particular por
referência a um identificador como um nome, um número de identificação, dados de
localização, um identificador por via eletrônica ou a um ou mais elementos específicos da
identidade física, fisiológica, genética, mental, econômica, cultural ou social dessa pessoa’
(Artigo 4, GDPR)

TITULARES E REQUERENTES DA LICENÇA IPAF
Porque recolhemos e processamos dados, e que dados
recolheremos?
A IPAF recolhe as seguintes informações sobre você, conforme necessário, para a
execução do nosso contrato (administração de formação/treinamento) com você:
•
•
•
•
•

Informações de contato (nome, e-mail, telefone, endereço, cargo)
Data de nascimento
Foto
Número do Seguro Nacional (onde aplicável)
Número da Licença de Acesso IPAF
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Se estas informações não forem fornecidas, a IPAF não pode cumprir contrato com você.
Se você tiver dúvidas ou perguntas sobre a recolha de dados pessoais, entre em contato
com o Diretor de Privacidade da IPAF, através do e-mail privacy@ipaf.org.

Quem tem acesso aos dados pessoais
A IPAF controla os dados para as informações acima identificadas. Os Centros de
formação/treinamento aprovados pela IPAF, agem como um processador de dados para a
IPAF, geralmente trabalham com a recolha dessas informações. Para fornecer aos usuários
o nível correto de serviço e para cumprir o contrato com você, essas informações são
partilhadas com alguns terceiros:
•
•
•

•

•

O Centro de formação/treinamento aprovado pela IPAF, onde você concluiu a
sua formação/treinamento, terá uma cópia das informações recolhidas
As informações de pagamento são processadas por portais de pagamento de
terceiros.
A IPAF utiliza empresas externas de desenvolvimento e suporte de TI, que estão
sediadas no Reino Unido e na EEA. Às vezes, os indivíduos dessas empresas
podem entrar em contato com os seus dados pessoais enquanto prestam
serviços à IPAF. Esses terceiros estão sujeitos a contratos que detalham como
devem tratar os dados pessoais e não podem usar as suas informações para
quaisquer outros fins.
O website da IPAF contém uma ferramenta de verificação que permite a
qualquer pessoa procurar por um número de licença. Ao pesquisar pelo seu
número de licença, é possível visualizar informações da sua licença, incluindo o
seu nome.
Os auditores independentes podem entrar em contato com os seus dados
pessoais ao conduzirem auditorias dos Centros de Formação/Treinamento e
Instrutores. Esses auditores estão sujeitos a contratos que detalham como
devem tratar os dados pessoais e não podem usar as suas informações para
quaisquer outros fins.

Os dados pessoais estão sujeitos a um controle de acesso: o acesso é restrito, tanto quanto
possível, àqueles que precisam saber. As informações que a IPAF detém não são vendidas
ou disponibilizadas para uso por outras entidades.
Nenhum perfil ou tomada de decisão automatizada com base em dados pessoais é usado
pela IPAF.

Por quanto tempo os dados pessoais são armazenados
A IPAF não reterá dados pessoais por mais tempo do que o necessário para executar nosso
processamento legal. Algumas informações devem ser mantidas por mais tempo devido a
obrigações legais e regulamentares. Vamos manter os detalhes completos, incluindo
informações de contato, data de nascimento, fotografia e o número da Powered Access
Licence (Habilitação para Plataformas Aéreas) da IPAF por 6 anos. Após esse período,
manteremos o nome, data de nascimento, foto e Powered Access Licence (Habilitação para
Plataformas Aéreas) da IPAF.
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Direitos dos titulares dos dados
Como titular de dados, você tem determinados direitos:
•
•
•
•
•
•
•
•

O direito a ser informado
O direito de acesso
O direito de retificação
O direito de apagar
O direito de restringir o processamento
O direito de portabilidade de dados
O direito de oposição
Os direitos de criação de perfil e tomada de decisão automatizada
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