
POLÍTICA DE PRIVACIDADE

A utilização deste website encontra-se sujeita à Política de Privacidade abaixo mencionada, 

devendo os utilizadores verificar os respetivos termos a cada nova utilização.

QUEM SOMOS

A Associação da Indústria Papeleira, adiante CELPA, com o NIPC 502777010 e sede na Rua 

Marquês Sá da Bandeira, n.º 74.º, 2.º, 1069-076 Lisboa, é a dona do website 

https://csip.celpa.pt/pub/trainees e a responsável pelo tratamento dos dados pessoais no 

mesmo introduzidos e recolhidos.

A NOSSA POLÍTICA

A presente Política de Privacidade tem como objetivo descrever a forma como a CELPA trata 

dos dados pessoais fornecidos pelas entidades a quem se destina a ação de formação “Cartão 

de Segurança da Indústria Papeleira” (“Formandos”) que se registam e utilizam o Portal de 

Acesso CSIP (“Portal CSIP”) incluindo os dados pessoais dos intervenientes.

Nos termos previstos na legislação aplicável, a CELPA está comprometida com a salvaguarda, a 

todo o tempo, dos direitos dos titulares dos dados pessoais fornecidos pelos Formandos que 

se registam e utilizam o Portal CSIP, e com a proteção da sua privacidade, a qual é uma 

prioridade para a CELPA.

O tratamento de todos os dados pessoais fornecidos pelos Formandos que se registam e 

utilizam o Portal CSIP cumprirá as normas previstas no Regulamento (UE) 2016/679 do 

Parlamento Europeu e do Conselho de 27 de abril de 2016 (retificado pela Retificação n.º 

00/2016, de 04/05), relativo à proteção das pessoas singulares no que diz respeito ao 

tratamento de dados pessoais e à livre circulação desses dados (“RPGD”).

TRATAMENTO DE DADOS PESSOAIS

Todos os utilizadores têm o direito à proteção dos seus dados pessoais. A CELPA respeita o 

direito dos utilizadores à informação sobre a recolha e tratamento dos seus dados pessoais. A 

CELPA garante, de forma permanente, que os seus dados pessoais são tratados de uma forma 



lícita, leal, transparente, confidencial, em conformidade com as boas práticas e na observância 

dos princípios fundamentais previstos na lei. 

O Portal CSIP foi concebido para que a recolha e utilização dos seus dados pessoais seja 

mínima, e não exceda o intuito original para o qual foram recolhidos, limitando-se ao que é 

necessário relativamente às finalidades para as quais são tratados.

Pelo que os seus dados pessoais são recolhidos e tratados pela CELPA apenas para fins 

estritamente ligados ao uso do Portal CSIP para inscrição nos programas de formação de saúde 

e segurança (SST), orientados para a indústria de pasta e papel e destinados a trabalhadores 

externos às empresas associadas da CELPA, a que corresponde o “Cartão de Segurança na 

Indústria da Pasta e Papel” (CSIP).

A CELPA poderá tratar as seguintes tipologias de dados pessoais fornecidos pelos Formandos 

que se registam e utilizam o Portal de Acesso CSIP:

(i) Dados de identificação: nome, morada, número de identificação civil e respetiva 

validade, número de identificação fiscal, fotografia, data de nascimento, 

naturalidade, nacionalidade, endereço de correio eletrónico e telemóvel;

(ii) Dados relativos à atividade profissional: profissão, categoria profissional, 

identificação se é trabalhador por conta própria ou por conta de outrem e, neste 

caso, identificação do respetivo empregador;

A CELPA poderá facultar os dados pessoais identificados ao(s) seu(s) prestador(es) de serviços 

que prestem serviços específicos para cumprimento da finalidade descrita, como entidades 

externas contratadas pela CELPA.

DIVULGAÇÃO DOS SEUS DADOS PESSOAIS

Qualquer divulgação será realizada sem ultrapassar o propósito para o qual os seus dados 

pessoais foram recolhidos e posteriormente tratados, não procedendo a qualquer transmissão 

de dados pessoais para fins comerciais ou de publicidade.

Os seus dados pessoais não serão divulgados a terceiros sem aviso prévio ou sem o seu 

consentimento, quando este for exigido por lei, exceto nos casos previstos neste documento.

Excecionalmente, os seus dados pessoais poderão ser divulgados a terceiros para o 

cumprimento de legislação aplicável, resposta a inquéritos judiciais e governamentais, para 

adequação a processos legais válidos e para proteção dos direitos ou propriedade da CELPA. 



POR QUANTO TEMPO SÃO RETIDOS OS SEUS DADOS

Os seus dados pessoais são conservados pela CELPA pelo período necessário ao seu 

tratamento, de acordo com a finalidade respetiva.

A informação pessoal fornecida quando se regista no Portal CSIP é guardada pela CELPA 

podendo os seus administradores ver e editar essa informação.

Quando nos envia os seus dados pessoais, estes serão protegidos através de protocolos de 

segurança adequados às comunicações via internet sendo conservados num servidor seguro e 

de acesso condicionado.

Poderá exercer os seus direitos previstos na legislação (acesso, retificação, apagamento, 

limitação, oposição, portabilidade) através de contacto escrito para o seguinte endereço de 

correio eletrónico: celpa@celpa.pt, sem prejuízo do direito a apresentar reclamação à 

autoridade de controlo competente. Não iremos utilizar os seus dados para outras finalidades 

sem o seu consentimento prévio e expresso, e relembramos que poderá retirar o presente 

consentimento a qualquer momento.

LEGISLAÇÃO E FORO COMPETENTE

O tratamento de dados pessoais pela CELPA será realizado em conformidade com a Lei 

Portuguesa em vigor e com o Regulamento (UE) 2016/679 do Parlamento Europeu e do 

Conselho de 27 de abril de 2016 (retificado pela Retificação n.º 00/2016, de 04/05). É 

competente o tribunal da área de Lisboa, com exclusão de qualquer outro, para dirimir 

quaisquer conflitos que resultem da interpretação e aplicação dos presentes termos e 

condições.

AVISOS, MODIFICAÇÕES E CANCELAMENTO DE SERVIÇOS

A CELPA pode alterar ou atualizar a qualquer momento a totalidade ou partes desta Política de 

Privacidade, mesmo que não seja exigido pela legislação e regulamentação aplicáveis. Todas as 

alterações e atualizações entrarão em vigor após a sua publicação neste sítio, fazendo-se 

expressa referência à data de atualização, pelo que, a fim de obter a versão atualizada da 

nossa Política de Privacidade, deve aceder regularmente ao mesmo.



DIREITOS DE PROPRIEDADE INTELETUAL

Todos os conteúdos presentes neste website são propriedade exclusiva da CELPA ou dos seus 

parceiros: textos, imagens, ou qualquer outro tipo de informações que não provenham de 

terceiros. Desta forma estão protegidos pelo Código do Direito de Autor. A CELPA reserva-se 

ao direito de, a qualquer momento, introduzir alterações nestes conteúdos, não tendo 

obrigação de efetuar qualquer comunicação prévia aos utilizadores.

EXONERAÇÃO DE RESPONSABILIDADE

A CELPA não poderá ser responsabilizada por quaisquer prejuízos ou danos em sede de 

responsabilidade civil (incluindo, mas sem que a estes estejam limitados, danos emergente, 

lucros cessantes e danos morais, causados direta ou indiretamente), que surjam em 

consequência da utilização, correta ou incorreta dos seus serviços, sítios eletrónicos e 

respetivos conteúdos por parte do utilizador, incluindo o acesso indevido a computador e 

sistema informático do utilizador por terceiros.

A visualização de disposições legais neste website, não dispensa a consulta das normas legais 

em vigor, aprovadas oficialmente, publicadas no Diário da República ou no Jornal Oficial da 

União Europeia. 

 


