
Reuniões com Paramahamsa Vishwananda, reuniões online, 

teleconferências e webinars via Zoom da Bhakti Event GmbH 

 

Isto serve para o informar sobre o processamento de dados pessoais, ao usar a ferramenta de 

videoconferência Zoom. 

 
 

1. Finalidade do Processamento 
 
Utilizamos a ferramenta Zoom para realizar conferências telefónicas, reuniões de Darshan online 
com Paramahamsa Vishwananda, reuniões online, videoconferências e/ou webinars (doravante 
referidos como "reuniões online"). O Zoom é um serviço prestado pela Zoom Video 
Communications, Inc., sediada nos EUA. 
 
 

2. Pessoa Responsável 
 

A pessoa responsável pelo tratamento de dados diretamente relacionados com a realização 

destas reuniões online é a Bhakti Event GmbH. 

 

Nota: Se aceder à página de Internet do Zoom, o fornecedor do Zoom é responsável pelo 

processamento de dados. Contudo, o acesso à página de Internet só é necessário para descarregar 

o software para a sua utilização. 

 

Também pode utilizar o Zoom se introduzir o ID da respetiva reunião e, se necessário, 

outros dados de acesso para a reunião diretamente na aplicação Zoom. 

 

Se não quiser ou não puder utilizar a aplicação Zoom, as funções básicas também podem 

ser utilizadas através de uma versão do navegador, que pode encontrar na página de 

Internet do Zoom. 
 
 

Dados de contacto da pessoa responsável: 

 

Bhakti Event GmbH,  
Am Geisberg 1-8, 

653321 Heidenrod 

 

Zoom Video Communications, Inc. 

Ao cuidado de: Responsável pela Privacidade de Dados 

55 Almaden Blvd, Suite 600 

San Jose, CA 95113 

 

 



3. Que dados são processados? 
 

Ao utilizar o Zoom, são processados diferentes tipos de dados. O âmbito dos dados também 

depende da informação fornecida antes ou durante a participação numa "Reunião Online". 

 

Os seguintes dados pessoais são processados: 

 

Dados do utilizador: Nome, apelido, telefone (opcional), endereço de e-mail, palavra-

passe (se não for usado o "Single-Sign-On"), foto do perfil (opcional), ID da reunião, 

Darshan, número do bilhete, 

Meta-dados de reuniões: Assunto, descrição (opcional), endereços de IP dos 

participantes, informação sobre dispositivos/hardware. 

 

Para gravações (opcional): Ficheiro MP4 de todas as gravações de vídeo, áudio e 

apresentação, ficheiro M4A de todas as gravações de áudio, ficheiro de texto do “bate papo” 

das reuniões online. 

 

Ao marcar por telefone: Informação sobre número de telefone de entrada e de saída, nome 

do país, hora de início e de fim. Se necessário, podem ser guardados outros dados de ligação, 

tais como o endereço IP do dispositivo. 

 

 

Dados de texto, áudio e vídeo: Poderá utilizar as funções de bate papo, Q&A 

(Perguntas e Respostas) ou inquérito (enquete) numa "Reunião Online". Nesta medida, 

as entradas de texto que fizer são processadas a fim de serem exibidas e, se necessário, 

registadas na "Reunião Online". A fim de permitir a exibição do vídeo e a reprodução 

do áudio, os dados do microfone do seu dispositivo terminal e de qualquer câmara de 

vídeo do dispositivo terminal serão processados durante a duração da reunião. Pode 

desligar ou silenciar a câmara ou o microfone em qualquer altura utilizando as 

aplicações do Zoom. 

 

Para poder participar numa "Reunião Online" ou entrar na "Sala de Reunião", deve, 

pelo menos, fornecer informações sobre o seu nome. 

 

 

4. Âmbito do processamento 
 

Usamos o "zoom" para realizar "reuniões online". Se quisermos gravar "reuniões online", 

informá-lo-emos com antecedência de forma transparente e - se necessário - pediremos o 

seu consentimento. A circunstância da gravação será exibida na aplicação Zoom. 

 

Se for necessário para a gravação dos resultados de uma reunião online, registaremos o 

conteúdo do bate papo. 

No entanto, por norma, não será este o caso. 

 

No caso de webinars, para fins de gravação e acompanhamento de webinars, podemos 

também processar as perguntas feitas pelos participantes do webinar. 



 

Não gravamos as reuniões de Darshan Online com Paramahamsa Vishwananda. O conteúdo 

do bate papo não é registado nem armazenado. 

 

Se estiver registado como utilizador no Zoom, os relatórios de "reuniões online" (meta-dados 

de reuniões, dados de marcação telefónica, etc.) podem ser armazenados no Zoom por um 

período de até um mês. 

 

Não é utilizado nenhum processo automatizado de tomada de decisão, conforme o Art.º 22 do 

RGPD. 

 
 

5. Bases jurídicas do tratamento de dados 
 

Na medida em que obtivermos o consentimento do titular dos dados para a reunião em linha 

para o tratamento de dados pessoais, o Art.º 6 n.º 1, al. a) do Regulamento Geral sobre a 

Proteção de Dados (RGPD) serve de base jurídica. 

 

Ao tratar dados pessoais necessários para a execução de um contrato em que o titular dos 

dados é parte, o Art.º 6, n.º 1, al. b) do RGPD serve de base jurídica, na medida em que as 

reuniões são realizadas no âmbito de relações contratuais. O mesmo se aplica às operações de 

tratamento que sejam necessárias para a execução de medidas pré-contratuais. 

 

Na medida em que o tratamento de dados pessoais for necessário para cumprir uma obrigação 

legal a que a nossa empresa esteja sujeita, o Art.º 6, n.º 1, al. c) do RGPD serve de base 

jurídica. 

 
 

No caso de interesses vitais do titular dos dados ou de outra pessoa física exigirem o tratamento 

de dados pessoais, o Art.º 6, n.º 1, al. d) do RGPD serve de base legal. 

 

Se o tratamento for necessário para salvaguardar um interesse legítimo da nossa empresa ou de 

terceiros e se os interesses, direitos e liberdades fundamentais da pessoa em causa não se 

sobrepuserem aos interesses anteriores, o Art.º 6, n.º 1, al. f) do RGPD serve de base jurídica 

para o tratamento. Nestes casos, o nosso interesse reside na realização efetiva de reuniões 

online. 

 

A base legal para a publicidade direta como resultado da venda dos nossos bens ou serviços é o 

Art.º 7, n.º 3 da UWG (Lei sobre a concorrência desleal). 
 

Quanto ao processamento dos dados pessoais dos funcionários da Bhakti Event GmbH, o 

parágrafo 26 da BDSG (Lei Federal de Proteção de Dados) é a base legal. Se, em relação à 

utilização do Zoom, os dados pessoais não forem necessários para o estabelecimento, execução 

ou cessação da relação de trabalho, mas forem, no entanto, uma componente elementar na 

utilização do Zoom, o Art.º 6 n.º 1, al. f) do RGPD é a base legal para o processamento de 

dados. Nestes casos, estamos interessados na realização eficaz de "reuniões online". 

 

Se não existir qualquer relação contratual, a base legal é o Art.º 6, n.º 1, al.f) do RGPD. Também 

aqui, estamos interessados na implementação efetiva de "reuniões online". 

 



 

 

6. Destinatário / transmissão de dados 
 

Os dados pessoais tratados no âmbito da participação em "reuniões online" não são, por 

norma, transmitidos a terceiros, a menos que se destinem especificamente a ser 

transmitidos. Note-se que os conteúdos das "reuniões online", tal como nas reuniões 

pessoais, destinam-se, muitas vezes, precisamente para comunicar informações com 

clientes, partes interessadas ou terceiros e destinam-se, portanto, à divulgação. 

 

Os dados pessoais, que são tratados no âmbito da participação em "reuniões de Darshan 

Online", não são geralmente transmitidos a terceiros. 

 

O fornecedor do Zoom obtém necessariamente o conhecimento dos dados acima 

mencionados, na medida em que tal esteja previsto no nosso acordo de processamento de 

contratos com o Zoom. 

 
 
7. Tratamento de dados fora da União Europeia 

 

O Zoom é um serviço prestado por um fornecedor dos EUA. O processamento de dados 

pessoais também tem, portanto, lugar num país terceiro. Celebrámos um contrato de 

processamento de encomendas com o fornecedor do Zoom que cumpre os requisitos do 

Art.º 28 do RGPD. 

 

É garantido um nível adequado de proteção de dados, por um lado, pela certificação 

"Privacy Shield" da Zoom Video Communications, Inc., mas também pela conclusão das 

chamadas cláusulas contratuais padrão da UE. 
 
 
 

8. Os seus direitos como titular dos dados 
 

Tem o direito: 

 

de nos revogar o seu consentimento em qualquer altura, de acordo com o Art.º 7, n.º 3 do 

RGPD. Como resultado, não poderemos continuar a processar os dados com base neste 

consentimento, no futuro; 

 

de solicitar informações sobre os dados pessoais que lhe dizem respeito, de acordo com o 

Art.º 16 do RGPD. Pode contactar-nos para obter informações em qualquer altura; 

No caso de um pedido de informações que não seja feito por escrito, pedimos-lhe que 

compreenda que possamos exigir-lhe que apresente provas que certifiquem que é a pessoa 

que afirma ser. De acordo com o Art.º 16 do RGPD, o cliente tem o direito de exigir a 

correção imediata de dados pessoais incorretos ou completar os dados pessoais 

armazenados por nós; 

 

de acordo com o Art.º 17 do RGPD, a exigir o apagamento dos seus dados pessoais 

armazenados connosco, salvo se o tratamento for necessário para exercer o direito à 



liberdade de expressão e informação, para cumprir uma obrigação legal, por razões de 

interesse público ou para fazer valer, exercer ou defender pretensões legais; 

 

nos termos do Art.º 18 do RGPD, a exigir a limitação do tratamento dos dados pessoais, na 

medida em que a exatidão dos dados seja contestada pelo titular, o tratamento seja ilegal, 

mas este se recuse a apagá-los e nós já não exijamos os dados, mas o titular os exija para a 

afirmação, exercício ou defesa de pretensões legais ou tenha apresentado uma objeção ao 

tratamento nos termos do Art.º 21 do RGPD; 

 

de acordo com o Art.º 20 do RGPD, a receber os seus dados pessoais que nos tenha fornecido 

num formato estruturado, comum e legível por máquina, ou para solicitar a sua transferência 

para outro responsável e 

 

reclamar a uma autoridade de supervisão nos termos do Art.º 77 do RGPD. Como regra, pode 

dirigir-se à autoridade de supervisão do seu local de residência ou local de trabalho habitual 

ou à autoridade de supervisão da nossa sede. 

 

Existe também um direito à transferibilidade de dados no âmbito dos regulamentos de 

proteção de dados. 
 

 

 

9. As suas obrigações, enquanto titular dos dados 
 

 

Deve certificar-se de que está a utilizar a versão mais recente com as atualizações 

apropriadas do Zoom. 

 

A participação na "Reunião do Darshan Online" é voluntária e não é necessária a exibição 

de uma fotografia. 

  

Não é permitido, durante a "Reunião Online" tirar e/ou publicar fotografias/capturas de 

ecrã/vídeos dos outros participantes. A Bhakti Event GmbH não assume qualquer 

responsabilidade pela forma como terceiros possam proceder com as fotos/ capturas de 

ecrã /vídeos das "Reunião Online". 

 

A participação de crianças e jovens menores de 18 anos nas "Reuniões Online" só é 

permitida na presença de um dos pais ou tutor. Os pais são responsáveis pelos seus filhos a 

este respeito. 

 

 
 

10. Apagamento de dados 
 

Por uma questão de princípio, apagamos dados pessoais quando não há necessidade de mais 

armazenamento. Pode existir um requisito em particular se os dados ainda forem necessários 

para cumprir os serviços contratuais, para verificar e conceder ou afastar a garantia e, se 

aplicável, os pedidos de garantia. No caso de obrigações legais de armazenamento, o 

apagamento só será considerado após o termo da respetiva obrigação de armazenamento. 

 



 

 
 

11. Alteração destas informações sobre proteção de dados 
 

Revemos esta política de privacidade no caso de alterações no processamento de dados ou 

outras razões que o tornem necessário. Encontrará sempre a versão atual nesta página de 

internet. 

 

 

12. Direito de objeção e revogação, pedido de informação, 

apagamento e correção 

 

Tem a possibilidade de, a qualquer momento, revogar o seu consentimento para o tratamento 

dos seus dados pessoais com efeitos para o futuro e de ter os seus dados pessoais apagados ou 

alterados. Se os dados forem necessários para o cumprimento do contrato ou para a 

implementação de medidas pré-contratuais, só é possível um apagamento antecipado dos dados 

se nenhuma obrigação contratual ou legal impedir o seu apagamento. 

 

Os pedidos de informação, correção e apagamento, assim como a revogação ou objeção 

relativamente à utilização posterior dos dados de quaisquer consentimentos que nos sejam 

concedidos podem ser declarados informalmente da seguinte forma: 

 

Por correio: 

Bhakti Event GmbH, Am Geisberg 1-8, 653321 Heidenrod 
 

Por telefone: 06124-605-9000 

 

Por e-mail: Datenschutz@bhatimarga.org 

 
 

 

13. Dados de contacto do encarregado pela proteção de dados 
 

Encarregado pela proteção de dados 

 

Nomeámos um encarregado pela proteção de dados. 

 

Pode contactá-lo da seguinte forma: Bhakti Event GmbH, - Encarregado da proteção de 

dados Sr. Eugen Stoll-, Am Geißberg 4, 65321 Heidenrod, 

 

E-mail: Datenschutz@bhatimarga.org 

 

 

 

Atualizado a: 30/04/2020 
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