AVISO LEGAL WEB DA COMPANHIA DE SANTA TERESA PROVÍNCIA TERESIANA DA EUROPA

1. IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DO DOMÍNIO
De acordo com o artigo 10 da Lei 34/2002, de 11 de julho, dos Serviços da
Sociedade da Informação e do Comércio Eletrónico, informamos:
O titular da web é a COMPANHIA DE SANTA TERESA JESUS - PROVÍNCIA
TERESIANA DA EUROPA, com morada na C/ Federico Grases 21, 28025
Madrid CIF: R2802447I, inscrita no Registo de Entidades Religiosas com o
número 023811.
Correio eletrónico: pte_canal@stjteresianas.org
2. PRIVACIDADE E TRATAMENTO DA INFORMAÇÃO
2.1. DIREITO DE INFORMAÇÃO
De acordo com o artigo 5 da Lei Orgânica 15/1999 de 13 de dezembro, da
Proteção de Dados de Caráter Pessoal (LOPD) e o artigo 13 do Regulamento
Geral de Proteção de dados, informamos:
2.1.1. Identificação dos responsáveis
O responsável pelo tratamento da informação é a COMPANHIA DE SANTA
TERESA DE JESUS - PROVÍNCIA TERESIANA DA EUROPA, com os dados de
contacto que constam no ponto 1 deste aviso.
O delegado de proteção de dados é CIPDI Tratamento da Informação SL. Pode
contactar-se
com
o
Delegado,
através
do
correio
eletrónico:
teresianas.eu@dpo.cat.
2.1.2. Finalidades do tratamento e base jurídica
2.1.2.1. Finalidade geral
Os dados que expõe nos formulários da web, os que são enviados para o nosso
correio eletrónico e os que se podem criar, enquanto mantenha contacto com a
COMPANHIA DE SANTA TERESA DE JESUS - PROVÍNCIA TERESIANA DA
EUROPA, serão incorporados num ficheiro de nome BDGACSTJPTE,
titularidade do responsável pelo tratamento.

Utilizaremos os dados para prestar os serviços solicitados e para enviar
informação sobre as nossas atividades, através do correio eletrónico ou correio
postal, que nos autorize.
A base jurídica do tratamento reside na relação jurídica e/ou contratual que
mantenha com o responsável pelo tratamento e no consentimento que outorga,
aceitando este aviso.
2.1.2.2. Tratamento de imagens
A COMPANHIA DE SANTA TERESA DE JESUS - PROVÍNCIA TERESIANA DA
EUROPA documenta os eventos, que organiza de caráter público, com
fotografias e vídeos, com o fim de divulgar na sua página web ou noutros
espaços de divulgação pública de informação, como são: a página web, as redes
sociais em que o responsável pelo tratamento da informação disponha de perfil
criado, e as publicações próprias ou imprensa. Pode obter mais informação
sobre este assunto, consultando a página web da Companhia ou contactando o
DPD.
O tratamento destas imagens está legitimado com o consentimento dos afetados
na aplicação do artigo 8 da LO 1/1982 da proteção do direito à honra, intimidade
e imagem.
2.1.3. Categorias dos destinatários
Para dar cumprimento às finalidades anteriores, terão acesso aos seus dados:
• O pessoal e os voluntários, devidamente autorizados pela direção da
Companhia.
• Os provedores necessários para dar cumprimento às suas solicitações.
• A administração pública no âmbito das suas competências.
Em todo o caso, pode ampliar esta informação, consultando o DPD.
2.1.4. Transferência internacional de dados
Para desenvolver as suas funções, ocasionalmente, a Companhia cede e
deposita dados pessoais fora da União Europeia.
2.1.5. Prazo de conservação da informação
O responsável pelo tratamento da informação conservará a sua informação,
enquanto não revogue o consentimento outorgado, quando aceite estas
condições.

2.1.6. Direitos do interessado
Tem direito a aceder, retificar, suprimir ou a opôr-se a que tratemos os seus
dados, a limitar o tratamento, a pedir a portabilidade dos dados, a não ser
submetido a decisões individuais automatizadas e a revogar o consentimento
que outorga neste momento, seguindo as instruções que apresentamos a seguir.
Para exercer estes direitos, pode dirigir-se por escrito à COMPANHIA DE SANTA
TERESA DE JESUS - PROVÍNCIA TERESIANA DA EUROPA, c/ Federico
Grases 21, 28025 Madrid, ou enviar uma mensagem por correio eletrónico para
pte_canal@stjteresianas.org com o texto "proteção de dados" no assunto.
2.1.7. Direito de reclamação
O organismo competente para conhecer a correta aplicação das normas sobre
o tratamento da informação na Companhia de Santa Teresa de Jesus é a
Autoridade de Proteção de Dados.
2.1.8. Obrigações do interessado
O interessado deve aportar informação clara e atualizada em todos os processos
de recolha de dados, sendo o único responsável em caso de infração desta
obrigação.
Nos formulários de recolha de dados estão indicados os dados que é obrigatório
aportar, em função da solicitação feita pelo interessado. O facto de não aportar
os dados solicitados, pode ter como consequência a impossibilidade de
participar nas atividades ou de receber o serviço que solicite.
2.1.9. Elaboração de perfis
Para cumprir os objetivos da Companhia e, sobretudo, para prestar uma atenção
personalizada, cuidadosa e eficaz do usuário e do interessado, por vezes, é
necessário elaborar perfis dos destinatários dos serviços. Em nenhum caso, a
elaboração do perfil se faz de modo exclusivamente automatizado.
2.2. O CONSENTIMENTO DO USUÁRIO
Entende-se que o usuário aceita as condições estabelecidas, se carregar a tecla
'ACEITAR', que se encontra em todos os formulários de recolha de dados, ou se
envia uma mensagem por correio eletrónico.
Os dados pessoais são guardados na Base de Dados Geral da Administração,
que garante as medidas técnicas e organizativas, para preservar a integridade e
a segurança da informação que trata.
2.3. SEGURANÇA

A Base de Dados Geral está dotada do Regulamento Interno de Segurança, e
estabeleceu e criou os meios técnicos ao seu alcance para evitar a perda, o mau
uso, a alteração, o acesso não autorizado e o roubo dos dados facilitados. O
tratamento dos dados pessoais está de acordo com a Lei Orgânica 15/1999, 13
de dezembro, da Proteção de Dados de Caráter Pessoal (BOE 14/12/1999) e ao
Regulamento (UE) 2016/679 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 27 de
abril de 2016.
2.4. COOKIES E RECOLHA DE DADOS ESTATÍSTICOS
A navegação de um usuário por esta página web deixa como rasto a direção IP,
indicada pelo seu provedor de acesso à Internet. Apenas se utiliza esta direção
para fins exclusivamente internos, como são as estatísticas de acesso ao Portal.
Para a utilização desta web, é possível que se utilizem cookies. Os cookies, que
se podem utilizar, associam unicamente com o navegador de um determinado
computador (um usuário anónimo), e não proporcionam por si mesmos nenhum
dado pessoal do usuário. Esta web pode utilizar os seguintes tipos de pastas:
- Cookies de análise: permitem quantificar o número de usuários e realizar a
medição e análise estatística da utilização e atividade, que fazem os usuários da
nossa página web, assim como elaborar os perfis de navegação dos usuários
nestas páginas e nas nossas aplicações, com o fim de introduzir vantagens.
- Cookies técnicos: permitem ao usuário a navegação através da página web
e a utilização das diferentes opções ou serviços, que nela existem, como por
exemplo, controlar o tráfico e a comunicação de dados, identificar a sessão,
aceder a partes de acesso restrito, recordar os elementos que integram um
pedido, realizar o processo de compra de um pedido, realizar a solicitude de
inscrição ou participação num evento, utilizar elementos de segurança durante a
navegação ou armazenar, difundir e/ou partilhar conteúdos.
O usuário tem a possibilidade de configurar o seu navegador, para ser avisado
no ecrã da receção de cookies e para evitar a sua instalação no disco duro.
Todos os navegadores permitem fazer mudanças, com o fim de desativar a
configuração dos cookies. Estes acertos encontram-se situados nas "opções" ou
"preferências" da lista do seu navegador. De seguida, pode encontrar os links de
cada navegador para desativar os cookies, seguindo as instruções:
- Explorer: http://windows.microsoft.com/es-es/windows7/how-to-managecookies-in-internet-explorer-9
- Firefox: http://goo.gl/F5pHX
- Chrome:
ttp://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=es&answer=95647
- Safari: http://support.apple.com/kb/ph5042
- Opera: http://www.opera.com/help/tutorials/security/privacy/

Informamos, contudo, que a desativação de alguma pasta pode impedir ou
dificultar a navegação ou a prestação dos serviços oferecidos nesta web.
2.5. US DE DIREÇÕES IP
Para facilitar a busca de recursos, que achamos que são do seu interesse, pode
encontrar nesta web enlaces para outras páginas.
Esta política de privacidade aplica-se, apenas, a esta web. A COMPANHIA DE
SANTA TERESA DE JESUS - PROVÍNCIA TERESIANA DA EUROPA não
garante o cumprimento desta política nas outras webs, nem é responsável pelos
acessos mediante enlaces a partir deste sítio.

3. NORMAS DO USO DO PORTAL
Quem aceda e use este sítio web, terá a consideração do usuário. O usuário,
pelo facto de o ser, aceita todas as condições de uso.
3.1. GERAIS
Está proibido publicar nesta web os nossos blogues e outras ferramentas de
participação de conteúdos, que atentem contra os seguintes princípios:
a) A salvaguarda da ordem pública, a investigação penal, segurança pública e
defesa nacional.
b) A proteção da saúde pública ou de pessoas físicas, que tenham a condição
de consumidores ou usuários.
c) O respeito pela dignidade da pessoa e pelo princípio da não discriminação por
motivos de étnicos, sexo, opinião, nacionalidade, deficiência ou qualquer outra
circunstância pessoal ou social.
d) A proteção da juventude e da infância.
e) O respeito pela autonomia da vontade do afetado.
f) O respeito pela propriedade inteletual do publicado.
g) Em geral, o respeito pela legislação vigente.
3.2. PARTICULARES
O usuário assume a responsabilidade do uso do portal. Esta responsabilidade
extende-se ao registo, que seja necessário para aceder a determinados serviços
ou conteúdos. O usuário é responsável de aportar informação verdadeira no
processo de registo.

O usuário compromete-se a fazer uso adequado dos conteúdos e serviços, que
a Companhia oferece através das suas website e ferramentas de participação;
com caráter enunciativo, mas não limitativo, também se compromete a não usálas para:
• Provocar danos nos sistemas físicos e lógicos da COMPANHIA DE SANTA
TERESA DE JESUS - PROVÍNCIA TERESIANA DA EUROPA, dos seus
provedores ou de terceiros, introduzir ou difundir na rede vírus informáticos ou
qualquer outro sistema físico ou lógico, que seja suscetível de provocar danos.
• Tentar aceder e utilizar as contas do correio eletrónico de outros usuários e
modificar ou manipular as suas mensagens.
A COMPANHIA DE SANTA TERESA DE JESUS - PROVÍNCIA TERESIANA DA
EUROPA reserva-se o direito de retirar todos os comentários e aportações, que
fragilizem o respeito pela dignidade da pessoa; que sejam discriminatórios,
xenófobos, racistas, pornográficos; que atentem contra as pessoas,
especialmente contra os interesses da juventude ou infância, a ordem ou a
segurança pública; ou que não sejam adequados para a sua publicação,
segundo o critério da COMPANHIA DE SANTA TERESA DE JESUS PROVÍNCIA TERESIANA DA EUROPA.
Em qualquer caso, a COMPANHIA DE SANTA TERESA DE JESUS PROVÍNCIA TERESIANA DA EUROPA não é responsável pelas opiniões
divulgadas pelos usuários, através de foros, chats ou outras ferramentas de
participação.

4. PROPRIEDADE INTELETUAL E INDUSTRIAL
A COMPANHIA DE SANTA TERESA DE JESUS - PROVÍNCIA TERESIANA DA
EUROPA é titular de todos os direitos de propriedade inteletual e industrial das
suas páginas web e de todo o seu conteúdo; por isso, toda a reprodução,
distribuição e comunicação pública total ou parcial do seu conteúdo é
expressamente proibida sem a autorização expressa da COMPANHIA DE
SANTA TERESA DE JESUS - PROVÍNCIA TERESIANA DA EUROPA.

5. RESPONSABILIDADE
A COMPANHIA DE SANTA TERESA DE JESUS - PROVÍNCIA TERESIANA DA
EUROPA não é responsável pelos danos e prejuízos que possam derivar das
interferências ou avarias telefónicas, desconexões no sistema eletrónico,
presença de vírus informáticos, programas maliciosos ou qualquer outro fator
alheio ao seu controle. Também não é responsável pelos conteúdos ou sistemas
de terceiros conectados com o domínio da Companhia, através de enlaces.
A COMPANHIA DE SANTA TERESA DE JESUS - PROVÍNCIA TERESIANA DA
EUROPA reserva-se o uso de ações legais adequadas contra os que não
cumprirem estas condições.

6. MODIFICAÇÕES DAS PRESENTES CONDIÇÕES E VIGÊNCIA
A COMPANHIA DE SANTA TERESA DE JESUS - PROVÍNCIA TERESIANA DA
EUROPA pode modificar estas condições em qualquer momento, sem aviso
prévio, publicando as suas modificações tal como aparecem.

7. LEGISLAÇÃO APLICÁVEL E JURISDIÇÃO
A relação entre a COMPANHIA DE SANTA TERESA DE JESUS - PROVÍNCIA
TERESIANA DA EUROPA e o usuário rege-se pela legislação vigente; qualquer
questão será submetida aos Juízes e tribunais da cidade de Madrid.

