APED – ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA PARA O ESTUDO DA DOR
POLÍTICA DE PRIVACIDADE E PROTEÇÃO DE DADOS PESSOAIS

INTRODUÇÃO
A APED – ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA PARA O ESTUDO DA DOR recolhe e mantém informação
pessoal dos seus associados, submetida aquando do pedido de inscrição na associação. A APED
respeita a privacidade dos sócios e valoriza os princípios e práticas necessárias a uma efectiva
protecção desses dados pessoais. A Política de Privacidade da APED foi preparada para dar
conhecimento dos princípios que guiam a utilização desses dados pessoais e das práticas
implementadas para garantir a segurança e confidencialidade dos mesmos.

POLÍTICA DE PRIVACIDADE
A APED é uma sociedade científica biomédica, sem fins lucrativos, que tem por objectivos
promover o estudo, o ensino e a divulgação dos mecanismos fisiopatológicos , meios de
prevenção, diagnóstico e terapêutica da dor. Pelo seu carácter de sociedade científica não
lucrativa, a APED tem como princípio orientador uma estrita adesão à não divulgação dos
dados pessoais dos seus associados, e compromete-se a não fornecer os dados de associados a
terceiros e a não os utilizar de forma comercial.
A APED reserva-se o direito de utilizar ou publicar informação em circunstâncias especiais
como, por exemplo, no cumprimento de uma obrigação legal, de uma deliberação da
Comissão Nacional da Protecção de Dados ou ordem judicial ou outra finalidade legítima
prevista na lei.
A APED reserva-se o direito de alterar a sua Política de Privacidade para melhor salvaguardar
os seus associados ou, simplesmente, para actualizar a implementação de boas práticas que
venham a ser consideradas como necessárias. Por essa razão, a APED recomenda a consulta
regular deste documento para se certificar de que tomou conhecimento e concorda com a
versão mais atualizada da nossa Política de Privacidade.

RECOLHA DE DADOS PESSOAIS
A disponibilização, pelos associados da APED, dos seus dados pessoais no momento do pedido
de inscrição na associação, implica o conhecimento e aceitação das condições constantes
desta Política de Privacidade, e indica que o associado autoriza a recolha, manutenção e
utilização desses dados pessoais para as actividades normais da APED de acordo com as regras
definidas neste documento.

Dado o carácter de sociedade científica biomédica, são apenas aceites como associados da
APED aquelas pessoas cuja actividade profissional esteja directamente relacionada com os
objectivos de promoção do estudo, ensino e divulgação dos mecanismos de dor. Por essa
razão, a solicitação de dados pessoais é um processo que se realiza de forma voluntária, num
processo administrativo regulado pelos estatutos da associação, e confirmado publicamente
em Assembleia Geral anual.
No momento de pedido de inscrição são solicitadas informações de identificação pessoal,
incluindo nome, data de nascimento, naturalidade, nacionalidade, dados de contacto (morada
pessoal e profissional, número de telefone, número de fax, endereço de e-mail), dados
profissionais (profissão, especialidade médica, categoria profissional, local de trabalho) e
dados bancários para pagamento das quotas anuais da APED.
A página web institucional da APED não recolhe informação pessoal dos seus visitantes. As
páginas da informação geridas pela APED nos instrumentos denominados como “redes sociais”
podem recolher informação de dados pessoais dos seus visitantes; a política de privacidade
desses portais é da responsabilidade da empresa responsável pela rede social em questão.
A página institucional da APED pode, em determinadas circunstâncias, utilizar ferramentas
informáticas tais como “cookies”, identificadores do computador visitante, e instrumentos de
contagem de visitantes. Os "cookies" são pequenos ficheiros de dados que um portal web
envia para o computador do utilizador para melhorar a utilização futura desse portal web. Se
não desejar receber "cookies" no seu computador, pode desactivar esta funcionalidade no seu
programa de consulta e navegação internet. A APED não recolhe nem mantém qualquer
informação obtida de forma automática pelas ferramentas informáticas associadas à
comunicação internet.
A APED é o capítulo português da associação internacional IASP – INTERNATIONAL
ASSOCIATION FOR THE STUDY OF PAIN, associação com igual definição de carácter e missão, e
nesse âmbito forma parte da federação das associações congéneres do espaço europeu, a EFIC
– EUROPEAN PAIN FEDERATION OF IASP CHAPTERS. Os sócios da APED não são, por força do
seu vínculo com a APED, nem associados da IASP nem associados da EFIC, e o tratamento de
dados pessoais realizados pela EFIC ou IASP é inteiramente autónomo e independente em
relação à APED.
Ocasionalmente, por força da organização de actividades dirigidas à comunidade em geral
(eventos científicos, culturais ou desportivos que são organizados para não associados), a
APED recolhe dados pessoais dos participantes nesses eventos. A utilização dessa informação
fica temporalmente limitada aos objectivos do evento em causa, da forma habitualmente
descrita no regulamento ou documento análogo apropriado do evento; a APED não distribui
essa informação a terceiros, nem manterá esses dados pessoais para além do considerado
necessário à adequada gestão desse evento.

UTILIZAÇÃO DE DADOS PESSOAIS

A APED reserva a utilização dos dados pessoais apenas para a comunicação institucional com
os seus associados no âmbito da sua atividade. Enquadram-se nesta comunicação institucional
a divulgação de ações estatutárias da APED, o anúncio de congressos, workshops e outras
ações científicas, culturais ou desportivas da responsabilidade da APED, o envio de newsletters
da APED, e outras comunicações enquadradas na atividade habitual de uma sociedade
cientifica biomédica.
A APED não fornece os dados pessoais de associados a outras instituições ou empresas para
que estas divulguem a sua informação diretamente aos nossos associados; qualquer
comunicação relacionada com informação de terceiros que a APED considere como sendo de
interesse relevante para os seus associados (por exemplo, solicitações de divulgação de outras
sociedades científicas congéneres), será sempre iniciada e controlada pela APED de forma a
manter-se em todos os casos o controlo necessário sobre a confidencialidade de dados
pessoais. Quando a divulgação pela APED de ações de terceiros resulte no início de uma
comunicação e partilha de informação de um associado com outra qualquer instituição, a
proteção dos dados pessoais envolvidos nessa comunicação fica, naturalmente, no âmbito da
política de privacidade dessa terceira entidade e não fica ao abrigo do disposto no presente
documento. Enquadra-se neste caso, por exemplo, as comunicações de dados pessoais que os
associados APED realizam com as empresas organizadoras dos eventos científicos, culturais ou
desportivos que – sendo da iniciativa e responsabilidade da APED – não são de sua
administração direta.

PROTEÇÃO E MANUTENÇÃO DE DADOS PESSOAIS
A APED instituiu mecanismos para confirmar que os nossos procedimentos internos respeitam
as nossas normas de segurança e confidencialidade dos dados pessoais dos seus associados.
Os dados pessoais dos sócios são mantidos apenas enquanto se mantiver a relação voluntária
de associação e são eliminados inteiramente da base de dados quando o associado cancela a
sua inscrição da APED.
Se desejar aceder, atualizar, alterar ou eliminar a informação de dados pessoais (sujeitas a
quaisquer exceções legais aplicáveis), pretender desistir de receber outras comunicações da
nossa parte ou tiver quaisquer dúvidas acerca da nossa política de preservação da privacidade
da APED, é favor contactar:
DPO@APED-DOR.COM

