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Resumo  

Estamos muito satisfeitos por ter demonstrado interesse na nossa Associação. Com este 

resumo, pretendemos fornecer-lhe uma breve visão geral sobre o que fazemos com os seus 

dados pessoais para uma fácil compreensão. Para informações mais detalhadas sobre cada uma 

das secções abaixo, recomendamos a leitura da  versão completa desta nota de privacidade. 

I .  Âmbito de aplicação:  

Esta declaração de privacidade aplica-se à utilização dos seus dados pessoais no contexto de 

utilização dos nossos websites e encomenda de produtos e serviços. 

II. Responsabilidade:  

A Bhakti Marga Portugal a partir de agora designada por BMPT é geralmente responsável pela 

recolha e processamento os seus dados pessoais. No entanto, em alguns casos, podemos 

processar conjuntamente os seus dados pessoais com terceiros, em particular outras entidades 

da BMPT. Pode encontrar detalhes de contacto na secção 2. 

III. Dados Recolhidos e Finalidades de Utilização:  

Os tipos de dados que processamos são dados pessoais tais como os seus nomes, detalhes de 

contacto, dados relacionados com o contrato e registo, dados de comunicação, dados de utilizador e 

de utilização e endereço IP, mas também dados mais sensíveis que revelam informações sobre as 

suas crenças religiosas ou filosóficas, tais como o seu nome espiritual ou estatuto de iniciação.  

Utilizamos os seus dados pessoais no âmbito de potenciais contratos (nomeadamente cumprindo 

com o seus pedidos de encomendas, Cursos e apoiando-o na sua caminhada) ou para dar seguimento 

aos nossos legítimos interesses, não anulando os seus direitos e liberdades fundamentais, tais como 

a promoção da nossa causa, fornecendo notícias sobre o que possa ser do seu interesse (tais como 

eventos e cursos), melhorando os nossos serviços e assegurando a confidencialidade e integridade 

dos nossos serviços, ou simplesmente para comunicar consigo. Sempre que processarmos dados 

sobre a sua crença religiosa ou filosófica, pediremos o seu consentimento. Para informações 

detalhadas sobre os tipos de data e os objetivos de utilização, bem como a base legal em que nos 

baseamos ao processar os seus dados pessoais, consulte a secção 3. 

IV. Onde obtemos dados:  

Processamos dados pessoais sobre si que nos fornece diretamente, por exemplo, quando se regista 

num curso ou evento, quando encomenda produtos e serviços ou comunica connosco. Podemos 

também recolher automaticamente dados pessoais quando utiliza os nossos serviços, por exemplo, 

através da utilização de cookies.  

V. Como partilhamos os dados:  
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Podemos partilhar certos dados pessoais com outras entidades da Bhakti Marga, fornecedores de 

serviços que nos apoiam na prestação dos nossos serviços, que são processadores que agem em 

nosso nome (como, por exemplo, para apoiar as nossas atividades de marketing e manter o nosso 

website) ou os próprios controladores (como, por exemplo, fornecedores de serviços de pagamento e 

fornecedores de serviços de doação e contabilidade e empresas de expedição e distribuição) ou o 

público, se comentar num website ou rede social. Pode saber mais sobre como partilhamos os seus 

dados pessoais na secção 5. 

V I .  Transferência internacional:  

Podemos transferir os seus dados pessoais para outros países situados fora do Espaço 

Económico Europeu, o que significa que nestes países se aplicam leis e regulamentos de 

privacidade menos protetores. No entanto, asseguraremos que sejam estabelecidas 

salvaguardas jurídicas adequadas para tais transferências. 

VII. Armazenamento de Dados:  

Processamos e armazenamos os seus dados pessoais apenas durante o tempo necessário para os 

nossos fins de processamento. Contudo, por vezes a lei obriga-nos a conservar esses dados por 

mais tempo. Para saber mais sobre os períodos de armazenamento, consulte a secção 7. 

VIII. Os seus direitos:  

Tem certos direitos ao abrigo do Regulamento Geral de Proteção de Dados relativamente aos seus 

dados pessoais. Os tipos de direitos que tem e outras informações a este respeito podem ser 

encontradas na secção 8. 

 

IX. Obrigação de fornecer dados?  

 

Não tem de nos fornecer dados pessoais, mas podemos não ser capazes de fornecer ou divulgar os 

nossos serviços, se não tivermos os seus dados pessoais. 

 

X. Não automatizar a tomada de decisões:  

 

A BMPT não utiliza procedimentos automatizados de tomada de decisão. 

 

XI. Tecnologia de rastreio:  

 

Utilizamos cookies e outras tecnologias de rastreio, por exemplo para melhorar os nossos serviços, 

oferecer notícias e conteúdos que possam ser do seu interesse e lembrar as suas definições 

preferidas. Informações sobre como funciona a tecnologia de rastreio, que tipos de cookies 

utilizamos, e como são válidos podem ser encontradas na secção 11, informações detalhadas sobre 

os cookies utilizados podem ser encontradas na nossa Política de Cookie. 

 

XII. Serviços Online de Terceiros:  

https://bhaktimarga.org/wp-content/uploads/2021/07/Cookie-Policy-Bhakti-Event-GmbH.pdf
https://bhaktimarga.org/wp-content/uploads/2021/07/Cookie-Policy-Bhakti-Event-GmbH.pdf
https://bhaktimarga.org/wp-content/uploads/2021/07/Cookie-Policy-Bhakti-Event-GmbH.pdf
https://bhaktimarga.org/wp-content/uploads/2021/07/Cookie-Policy-Bhakti-Event-GmbH.pdf
https://bhaktimarga.org/wp-content/uploads/2021/07/Cookie-Policy-Bhakti-Event-GmbH.pdf
https://bhaktimarga.org/wp-content/uploads/2021/07/Cookie-Policy-Bhakti-Event-GmbH.pdf
https://bhaktimarga.org/wp-content/uploads/2021/07/Cookie-Policy-Bhakti-Event-GmbH.pdf
https://bhaktimarga.org/wp-content/uploads/2021/07/Cookie-Policy-Bhakti-Event-GmbH.pdf
https://bhaktimarga.org/wp-content/uploads/2021/07/Cookie-Policy-Bhakti-Event-GmbH.pdf
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Utilizamos plug-ins de terceiros e outros serviços online para lhe fornecer um website conveniente e 

interessante e permitir o acesso fácil a conteúdos de plataformas de meios de comunicação social. 

Estes terceiros são controladores e podem decidir sobre os tipos de dados pessoais que recolhem. No 

entanto, para honrar a sua privacidade, selecionámos uma implementação dos vários plug-ins que 

assegura que os dados pessoais não serão partilhados com estes fornecedores de serviços de 

terceiros, se ativar ou interagir com estes serviços. Para saber mais sobre estes serviços, consulte a 

secção 12. 

XIII. Segurança.  

Levamos muito a sério a segurança dos seus dados. Implementamos várias medidas técnicas e 

organizacionais para proteger os seus dados pessoais. Detalhes podem ser encontrados na secção 13. 

XIV. Atualizações:  

Podemos atualizar esta Política de Privacidade de tempos a tempos, a data da última atualização é 

indicada no início desta política de privacidade. 

1. Âmbito de aplicação 

Estamos muito satisfeitos por ter demonstrado interesse na nossa empresa. A proteção de dados 

tem uma prioridade particularmente elevada para a gestão da BMPT e estamos empenhados em 

proteger a sua privacidade e dados pessoais. Com esta Nota de Privacidade gostaríamos de o 

informar em pormenor sobre a forma como utilizamos os seus dados pessoais e que direitos tem. 

 Esta Nota de Privacidade aplica-se à utilização dos seus dados pessoais quando visita os nossos 

websites disponíveis em www.bhaktimarga.pt e por e-mail, quando encomendar produtos ou 

serviços. 

2. Quem é o responsável e a quem posso recorrer? 

BMPT tem sede na Rua Emidio Agostinho Marques nº446, 2415-313 Leiria e é responsável pelo 

tratamento dos dados pessoais descritos nesta Nota de Privacidade. 

Pode contactar com o nosso responsável pela proteção de dados através do seguinte email: 

encarregado_protecaodados@bhaktimarga.pt 

Qualquer pessoa interessada pode contactar diretamente com o responsável pela proteção de 

dados, com todas as questões e sugestões relativas à proteção de dados. 

3. Que dados processamos de si, para que fins e com que base legal processamos os seus dados? 

 Recolhemos e processamos vários dados pessoais seus, dependendo da situação específica de 

processamento. Abaixo encontrará uma lista dos dados relacionados com as respetivas situações de 

processamento. 

 Processamos os seus dados pessoais exclusivamente em conformidade com as disposições do 

Regulamento Geral de Proteção de Dados (RGPD). Em determinadas situações, também 

http://www.bhaktimarga.pt/
mailto:encarregado_protecaodados@bhaktimarga.pt
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processamos os seus dados pessoais para cumprir outras obrigações legais ou com base no seu 

consentimento explícito. 

Em geral, processamos os seus dados pessoais: 

• Para a execução de um contrato: Processamos os seus dados pessoais para cumprir 

obrigações contratuais ou quase contratuais, para celebrar um acordo, por exemplo, para 

fornecer serviços no nosso papel de investidor, para apoiar clientes atuais, ou para 

responder a perguntas relacionadas com os nossos serviços; 

• Para estar em conformidade com as obrigações legais: Na medida em que estamos sujeitos 

a obrigações legais, para cujo cumprimento é necessário o tratamento dos seus dados 

pessoais, tratamos os seus dados pessoais com base destas obrigações legais. 

• Com base nos nossos legítimos interesses: Também processamos os seus dados pessoais 

para proteger os nossos legítimos interesses, exceto quando prevalecem os seus interesses 

ou direitos e liberdades fundamentais, que exigem a proteção dos seus dados pessoais. 

• Sob reserva de uma decisão a tomar em casos individuais, assumimos geralmente que os 

nossos interesses legítimos prevalecem no contexto, em particular, das seguintes situações 

de processamento: 

- Melhoria das nossas ofertas e serviços;  

- Análise da utilização dos nossos Websites; 

- Assegurar a confidencialidade e integridade dos nossos sistemas informáticos; 

- Comunicação geral consigo; 

- Cooperação com as autoridades públicas;  

- Atividades para nos dar a conhecer a nós e aos nossos serviços; 

- Eventualmente, podemos também prosseguir ou defender-nos contra ações judiciais. 

• Com base no seu consentimento: Se nos tiver dado consentimento separado para 

processarmos os seus dados pessoais, processaremos os seus dados pessoais dentro e com 

base nesse consentimento. Os consentimentos podem, por exemplo, estar relacionados com 

a transferência de dados para empresas associadas ou terceiros, a avaliação dos seus dados 

para atividades publicitárias específicas ou o envio de boletins informativos.  

O consentimento é sempre dado livremente. Recusar ou revogar o seu consentimento não 

terá quaisquer consequências negativas para si. 

3.1 Visitar os nossos Websites 

3.1.1 Que dados processamos quando visita os nossos Websites? 

Ao utilizar os serviços fornecidos pela BMPT nos Websites, processaremos, entre outros, os seguintes 

dados pessoais do utilizador: 

- Dados sobre a utilização dos websites fornecidos (por exemplo, browser utilizado, 

sistema operativo utilizado, fornecedor de serviços de Internet do sistema de acesso, URL 

de referência, sub websites, data e hora do pedido do servidor, conteúdo pedido, 

duração da utilização);  

- Endereço do IP. 
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3.1.2 Para que fins e com que base jurídica processamos estes dados? 

 

Ao utilizar estes dados, a BMPT não tira quaisquer conclusões sobre o sujeito dos dados. Pelo 

contrário, esta informação é necessária para (1) entregar corretamente o conteúdo do nosso 

website, (2) otimizar o conteúdo do nosso website, (3) assegurar a viabilidade a longo prazo dos 

nossos sistemas de tecnologia da informação e tecnologia do website, e (4) fornecer às autoridades 

responsáveis pela aplicação da lei as informações necessárias, por exemplo, para a ação penal em 

caso de ataques no site. 

BMPT analisa estatisticamente dados e informações recolhidos anonimamente, com o objetivo de 

aumentar a proteção e segurança dos dados da nossa empresa, e de assegurar um nível ótimo de 

proteção dos dados pessoais que processamos. Os dados anónimos dos ficheiros de registo do 

servidor são armazenados  separadamente de todos os dados pessoais fornecidos por si. 

O tratamento é necessário para efeitos de proteção dos nossos legítimos interesses, exceto quando 

prevalecem os seus interesses ou direitos e liberdades fundamentais, que exigem a proteção dos seus 

dados pessoais (Art. 6, RGPD). 

 

3.2 Subscrição do nosso boletim informativo (Newsletter) 

3.2.1 Que dados processamos quando subscreve o nosso boletim informativo? 

 No nosso website, os utilizadores têm a oportunidade de subscrever a nossa newsletter. Se 

subscrever a nossa newsletter, para além do seu nome e apelido e o seu endereço de e-mail, 

podemos, dependendo da newsletter que subscreva - processar também "Os Meus Dados" que nos 

forneceu voluntariamente durante o processo de subscrição da Newsletter no nosso site. 

Em particular, processamos toda a informação necessária para provar que está registado para o 

boletim informativo. A este respeito, utilizamos o chamado procedimento de duplo opt-in para 

confirmar a sua subscrição e endereço de correio eletrónico. Neste processo, é enviado um e-mail 

para o endereço de e-mail fornecido com uma mensagem pedindo-lhe que confirme o seu 

consentimento. Em ligação com o processo de double opt-in, documentamos o endereço IP, data e 

hora de envio do formulário web, bem como o endereço IP, data e hora da confirmação do e-mail de 

double opt-in. 

3.2.2 Newsletter-Tracking 

 Gostaríamos de salientar que a nossa newsletter contém os chamados píxeis de rastreio/ tracking 

pixels. Um píxel de rastreio/ tracking pixels é um gráfico em miniatura incorporado em tais emails, 

que são enviados em formato HTML para permitir a gravação e análise de ficheiros de registo. Isto 

permite uma análise estatística do sucesso ou fracasso de campanhas de marketing online. 

 Com base no pixel de rastreio incorporado, podemos ver se e quando um e-mail foi aberto por si, e 

quais as ligações no e-mail que foi chamado por si. 

Tais dados pessoais recolhidos nos pixéis de rastreio contidos nas newsletters são armazenados e 

analisados por nós para optimizar o envio da newsletter, bem como para adaptar ainda melhor o 

conteúdo das futuras newsletters aos interesses do sujeito dos dados. Estes dados pessoais não 

serão transmitidos a terceiros. 

3.2.3 Para que fins e com que base jurídica processamos estes dados? 
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 Os dados pessoais recolhidos como parte do registo para a newsletter só serão utilizados para enviar 

a nossa newsletter. As nossas newsletters mantêm-no informado sobre o que há de novo e o que 

está para vir. Os assinantes da newsletter podem ser informados por correio eletrónico, desde que 

tal seja necessário para o funcionamento do serviço de newsletter ou para um registo em questão, 

como pode ser o caso de modificações na oferta da newsletter, ou no caso de uma alteração das 

circunstâncias técnicas. Não haverá transferência de dados pessoais recolhidos pelo serviço de 

boletim informativo para terceiros. 

Processaremos os seus dados pessoais em ligação com o envio e seguimento da newsletter dentro e 

com base no seu consentimento (Art. 6 RGPD respectivamente Art. 9 RGPD). O consentimento 

é sempre dado livremente. Recusar e revogar o seu consentimento não terá quaisquer 

consequências negativas para si. 

Pode retirar o seu consentimento e cancelar a sua subscrição da nossa newsletter em qualquer 

altura. Para efeitos de retirada do consentimento, é incluído um link correspondente em 

cada newsletter. Também é possível cancelar a subscrição da newsletter a qualquer 

momento diretamente no website da BMPT 

https://www.bhaktimarga.org/newsletter/unsubscribe ou contactando-nos através 

de email para  encarregado_protecaodados@bhaktimarga.pt. 

Após a retirada, os seus dados pessoais serão apagados. 

3.3. Eventos 

3.3.1 Que dados processamos no contexto da reserva e gestão de eventos? 

Se se inscrever para os nossos eventos pagos no calendário de eventos no nosso website 

processamos de si, entre outros, título, primeiro e último nome, país, endereço, endereço eletrónico, 

número de telefone, nome espiritual (opcional), informações sobre o evento para o qual se 

inscreveu, informações de pagamento tais como número de cartão de crédito ou outras informações 

bancárias. 

Se se inscrever nos nossos eventos gratuitos no calendário de eventos no nosso website, 

processamos de si, entre outros, nome de utilizador, endereço de e-mail, nome espiritual (opcional), 

informações sobre o evento  para o qual se inscreveu. 

3.3.2 Para que fins e com que base jurídica processamos estes dados? 

 Os dados pessoais recolhidos como parte da reserva e gestão do evento serão particularmente 

utilizados  para responder ao seu inquérito. Além disso, poderemos utilizar os dados recolhidos 

para o contatar diretamente e oferecer-lhe ofertas e eventos semelhantes com base no seu histórico 

de reservas e interesses pessoais. 

O processamento é necessário para cumprir obrigações contratuais ou para-contratuais (Art. 6 

RGPD).  Podemos também solicitar o seu consentimento explícito para processar os dados pessoais 

recolhidos no âmbito  da reserva e gestão do evento. O consentimento será inteiramente voluntário. 

https://www.bhaktimarga.org/newsletter/unsubscribe
https://www.bhaktimarga.org/newsletter/unsubscribe
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Apenas recolhemos e processamos dados relacionados com as suas crenças religiosas ou filosóficas 

(categorias especiais de dados pessoais de acordo com a (Art. 9 RGPD), tais como o seu nome 

espiritual, com o seu  consentimento explícito. 

3.4 Angariação de fundos 

3.4.1 Quais os dados que processamos no contexto da função de angariação de fundos? 

Pode utilizar uma função de angariação de fundos no nosso website. Se angariar fundos, 

processamos de si, entre outros, nome, apelido, e-mail, e informações de pagamento tais como 

número de cartão de crédito ou outras informações de pagamento. 

O processamento de donativos também é tratado pelos fornecedores terceiros Stripe com morada 

em The One Building, LowerGrand Canal St, Dublin 2, Ireland com número de contribuinte IE 

3206488LH. 

Os dados que introduzir serão enviados diretamente para o sistema Stripe. 

Para mais informações em relação ao processamento de dados pelo plugin GiveWP, consulte a sua 

Nota de Privacidade. Em relação ao GiveWP, o processamento do pagamento ocorre apenas entre o 

nosso website e o gateway de pagamento Stripe. O fornecedor do GiveWP não tem qualquer acesso 

aos dados de pagamento e à informação do doador. 

3.4.2 Para que fins e com que base jurídica processamos estes dados? 

Os dados pessoais recolhidos como parte da angariação de fundos só serão utilizados para cumprir a 

sua doação e para assegurar que a sua doação é utilizada de acordo com a sua intenção de 

angariação de fundos. Portanto, o processamento é necessário para cumprir obrigações contratuais 

ou quase contratuais (Art. 6 RGPD). 

3.5 Zoom 

Utilizamos a ferramenta Zoom para realizar eventos on-line, cursos on-line, videoconferências e/ou 

webinars  (doravante: "reuniões on-line"). Zoom é um serviço da Zoom Video Communications, Inc., 

com sede nos EUA. 

3.5.1 Que dados processamos no contexto das reuniões em linha do Zoom? 

Ao utilizar o Zoom, vários tipos de pessoais são processados. A quantidade de dados também 

depende da informação fornecida antes ou durante a participação numa reunião em linha. Entre 

outros, são processados os seguintes dados: 

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

não for utilizado "single sign on"), foto do perfil (opcional), departamento (opcional); 

Metainformação de reuniões: Tópico, descrição (opcional), endereços IP dos participantes, 

informação sobre dispositivos/hardware; 

 Para gravações: ficheiro MP4 de todas as gravações de vídeo, áudio e apresentação, ficheiro 

M4A de todas as gravações de áudio, ficheiro de texto do chat da reunião online; qualquer 

gravação de vídeo que possa ter lugar utilizando a função de videoconferência será indicada por 

https://givewp.com/privacy-policy/
https://givewp.com/privacy-policy/
https://givewp.com/privacy-policy/
https://givewp.com/privacy-policy/
https://givewp.com/privacy-policy/
https://givewp.com/privacy-policy/
https://givewp.com/privacy-policy/
https://givewp.com/privacy-policy/
https://givewp.com/privacy-policy/
https://givewp.com/privacy-policy/
https://givewp.com/privacy-policy/
https://givewp.com/privacy-policy/
https://stripe.com/de/privacy#translation
https://stripe.com/de/privacy#translation
https://stripe.com/de/privacy#translation
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uma marca de gravação e uma respectiva notificação antes de entrar numa sessão gravada / 

antes da função de gravação ser ligada, para que possa decidir se deseja participar ou não na 

sessão gravada ou se deseja limitar a partilha de dados com outros participantes ao nome de 

utilizador que utilizou para entrar na sessão, desligando a função de vídeo; 

 Para marcação via telefone: informação sobre o número de telefone de entrada e de saída, 

país, hora de início e de fim. Se necessário, podem ser armazenados outros dados de ligação, tais 

como o endereço IP do dispositivo. 

 Dados de texto, áudio e vídeo: Poderá ter a oportunidade de utilizar as funções de chat, 

perguntas ou inquéritos numa reunião em linha. A este respeito, as entradas de texto que fizer 

são processadas a fim de as exibir na reunião em linha e, se necessário, para as gravar. Para 

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 são processados em 

conformidade durante a reunião em linha. Pode desligar ou silenciar a câmara ou o microfone 

em qualquer altura através das aplicações Zoom. 

Para participar numa reunião on-line ou para entrar na sala de reuniões, é necessário, pelo menos, 

introduzir um nome. 

Pode utilizar o Zoom introduzindo o ID da respetiva reunião e, se necessário, mais 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 

também pode ser encontrada no sítio web Zoom. Note que se aceder ao sítio web Zoom, Zoom é o 

controlador para o processamento de dados em relação ao sítio web. Para mais informações, 

consulte a Nota de Privacidade do Zoom. 

3.5.2 Para que fins e com que base legal processamos estes dados 

 Utilizamos o Zoom para conduzir as reuniões on-line do Evento Bhakti. Se pretendermos gravar as 

reuniões em linha, informá-lo-emos com antecedência de forma transparente e - se necessário - 

pediremos o seu consentimento. O facto da gravação ser-lhe-á apresentado na aplicação Zoom. 

Se for necessário para efeitos de gravação dos resultados de uma reunião em linha, gravaremos o 

conteúdo do chat. No entanto, este não será normalmente o caso. 

No caso de webinars, podemos também processar perguntas feitas pelos participantes de webinars 

para efeitos de gravação e acompanhamento de webinars. 

Se for um utilizador registado do Zoom, relatórios de reuniões on-line (metadados de reuniões, 

dados de marcação telefónica, perguntas e respostas em webinars, função de inquérito em webinars) 

podem ser armazenados no Zoom durante até um mês. 

 Os processos de dados pessoais como parte das reuniões on-line através do Zoom só serão 

utilizados para lhe permitir participar num evento ou num curso on-line oferecido pela 

BMPT. Assim, o processamento é necessário para cumprir obrigações contratuais ou quase 

contratuais (Art. 6 RGPD). Se não existir qualquer relação contratual, o processamento é 

baseado nos nossos interesses legítimos para permitir reuniões online para utilizadores. 

3.6 Processamento de categorias especiais de dados pessoais 

https://zoom.us/privacy
https://zoom.us/privacy
https://zoom.us/privacy
https://zoom.us/privacy
https://zoom.us/privacy
https://zoom.us/privacy
https://zoom.us/privacy
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As informações fornecidas no contexto da utilização dos serviços do nosso website podem conter 

dados pessoais relacionados com as suas crenças religiosas ou filosóficas (categorias especiais de 

dados pessoais de acordo com a (Art. 9 RGPD) tais como o seu nome espiritual, o seu estatuto de 

devoto ou de Brahmachari e informações de iniciação relacionadas, informações sobre 

Swamis/Rishis e Ishtadev.  

Só recolhemos e processamos esses dados sensíveis relacionados com as suas crenças religiosas ou 

filosóficas com o seu consentimento explícito. 

Note-se que também as informações que serão transmitidas a terceiros podem conter dados 

pessoais relacionados com as suas crenças religiosas ou filosóficas (ou seja, categorias especiais de 

dados pessoais nos termos da Art. 9 RGPD. O simples facto de estar registado connosco ou de 

reservar ou comprar algo pode ser suficiente para revelar as suas crenças religiosas ou  filosóficas ou 

a sua fé. 

No entanto, apenas transferimos dados relativos às suas crenças religiosas ou filosóficas (categorias 

especiais de dados pessoais de acordo com a Art. 9 RGPD com o seu consentimento explícito. 

 

4. De quem recolhemos os seus dados pessoais? 

Os dados pessoais são recolhidos diretamente de si, por exemplo, visitando os nossos websites ou 

utilizando os serviços oferecidos. 

Além disso, os familiares ou amigos podem mencioná-lo em relação a um evento (por exemplo uma 

oração) ou uma doação, neste caso podemos receber os seus dados pessoais da sua família ou 

amigos. 

 

5. A quem transferimos os seus dados? 

 BMPT só partilha os seus dados pessoais se tal for permitido nos termos da lei europeia de proteção 

de  dados, por exemplo, porque a transferência de dados é necessária para a execução de um 

contrato ou porque nos  deu o seu consentimento para partilhar os dados. Trabalhamos com alguns 

fornecedores de serviços, tais como  fornecedores de serviços técnicos (por exemplo, serviços de 

alojamento, manutenção do website, apoio às nossas atividades de marketing, fornecimento de 

ferramentas de comunicação) ou empresas de logística (por exemplo,  empresas transportadoras). Se 

reservar uma oferta ou evento no nosso website, transmitimos-lhe determinados dados aos 

parceiros do evento Bhakti (por exemplo, o seu nome e endereço) para que o parceiro lhe possa 

oferecer o serviço ou entregar a mercadoria encomendada. 

Além disso, transferimos os seus dados pessoais na medida do necessário para fornecer os nossos 

serviços ou porque nos deu o seu consentimento a terceiros (por exemplo, Swamis e Rishis) ou 

empresas filiadas a nós. 

 Note-se que a informação que será transferida para terceiros pode conter dados pessoais 

relacionados com as suas crenças religiosas ou filosóficas (ou seja, categorias especiais de dados 

pessoais nos termos da Art. 9 RGPD. No entanto, apenas transferimos dados relativos às suas 
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crenças religiosas ou filosóficas (categorias especiais de dados pessoais de acordo com o seu 

consentimento explícito. 

5.1 Transferência para processadores 

 Para o tratamento dos seus dados poderemos utilizar prestadores de serviços externos para quem 

transferimos os seus dados pessoais, com quem celebramos acordos de tratamento de dados 

apropriados e que só podem tratar os dados em nosso nome e apenas de forma contratualmente 

acordada e de acordo com as nossas instruções ("Processadores"), a menos que tais prestadores de 

serviços atuem como seus próprios controladores (tais como  prestadores de serviços de pagamento, 

operadores turísticos quando reserva peregrinações, consultores legais e  fiscais e serviços de 

expedição e distribuição para entregar as mercadorias encomendadas).  Os processadores são 

também contratualmente obrigados, por exemplo, a apagar ou devolver os dados pessoais 

 após o termo do compromisso.  

5.2 Transferência baseada em obrigações legais ou para a proteção de interesses legítimos 

Na medida em que somos obrigados a fazê-lo por lei, ordem judicial, ou por uma ordem oficial 

executória, transferiremos os seus dados pessoais para organismos com direito a receber 

informações. 

5.3 Pagamento, donativos em linha e prestador de serviços de contabilidade 

A BMPT oferece várias opções de pagamento. Para este efeito, os dados de pagamento podem ser 

transferidos para prestadores de serviços de pagamento com os quais cooperamos. Para mais 

informações sobre o processamento de dados pessoais pelos prestadores de serviços de 

pagamento, consulte os seus avisos de privacidade: 

 PayPal, Inc com a empresa operacional europeia PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A., 22-24 

Boulevard Royal, 2449 Luxembourg, Luxembourg. Para mais informações, consulte o Aviso de 

Privacidade da PayPal. 

 Stripe, com morada em The One Building, LowerGrand Canal St, Dublin 2, Ireland com 

número de contribuinte IE 3206488LH. Para mais informações, consulte o Aviso de Privacidade 

da Stripe. 

  

5.4 Plug-ins de Social Media e outros conteúdos incorporados 

Utilizamos também canais e ferramentas dos meios de comunicação social, para os quais os 

fornecedores de serviços destes canais continuam a ser o controlador dos dados. Para mais 

informações, consultar a secção 12. 

5.5 Outras transferências 

Se nos tiver dado um consentimento separado para utilizar e transferir os seus dados pessoais, os 

seus dados pessoais poderão ser transmitidos aos destinatários aí mencionados. Como parte da 

https://www.paypal.com/us/webapps/mpp/ua/privacy-full
https://www.paypal.com/us/webapps/mpp/ua/privacy-full
https://stripe.com/en-br/privacy
https://stripe.com/en-br/privacy
https://stripe.com/en-br/privacy
https://stripe.com/en-br/privacy
https://stripe.com/en-br/privacy
https://stripe.com/en-br/privacy
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prestação de serviços de terceiros nos nossos websites, os dados pessoais podem ser transmitidos 

a terceiros. Consulte também a secção 11 como a secção 12 para informações mais detalhadas. 

 

6. Transferimos os seus dados para países terceiros? 

Para alguns tipos de processamento, podemos transferir os seus dados pessoais para países fora da 

União Europeia ou do Espaço Económico Europeu, para os chamados países terceiros. Isto pode 

significar que os seus dados pessoais podem ser processados numa jurisdição que oferece um nível 

de proteção que, em certos casos, pode ser menos protetor dos seus dados pessoais do que a 

jurisdição em que é normalmente residente. No decurso de uma transferência de dados pessoais 

para um país terceiro, forneceremos regularmente garantias adequadas, por exemplo, concluindo as 

Cláusulas Contratuais Padrão da Comissão Europeia para assegurar que  a transferência de dados se 

efetue com os mesmos   nível de protecção de dados que corresponde ao RGPD. Se desejar obter 

mais informações sobre as salvaguardas que temos em vigor, queira contactar-nos utilizando os 

dados de contacto indicados na secção 2. 

7. Durante quanto tempo guardamos os seus dados pessoais? 

Processamos e armazenamos os seus dados pessoais apenas durante o tempo necessário para os 

nossos fins de processamento. Se processarmos e armazenarmos os seus dados pessoais com base 

no seu consentimento, apagamos esses dados imediatamente após a retirada do seu consentimento. 

Mediante pedido, apagaremos regularmente os dados recolhidos e armazenados para utilização dos 

nossos sítios web em qualquer altura. Fá-lo-emos nós próprios e dentro de alguns dias, a menos que 

tenhamos um interesse particular em continuar a armazenar para casos individuais, por exemplo, 

ciberataques. 

Relativamente aos seus pedidos de contacto, apenas armazenamos os seus dados durante o período 

de tempo necessário para responder ao seu pedido. 

Na medida em que se tenha registado n a  n o s s a  N e w s l e t t e r , processamos os seus dados 

neste  contexto durante o período de registo e apagamo-los em qualquer altura, caso  anule a sua 

subscrição ou retire o seu consentimento. 

No contexto de encomendas de produtos ou serviços e angariação de fundos, retemos os seus dados 

apenas  enquanto for necessário para cumprir a sua reserva, encomenda ou outro pedido. No 

contexto de inscrições de  eventos, cursos, armazenamos os seus dados pessoais recolhidos durante a  

reserva durante cinco anos. Os dados pessoais necessários para estabelecer ou defender-se contra 

reclamações podem ser armazenados até que os prazos de prescrição tenham expirado. 

 Contudo, na medida em que um período de armazenamento mais longo seja exigido pelas 

obrigações legais de armazenamento e documentação ou para proteger os nossos legítimos 

interesses, por exemplo, em caso de possíveis litígios legais, os seus dados pessoais serão 

armazenados e processados mesmo depois de o período acima mencionado  ter expirado. Com a 

execução completa de um contrato ou relação pré-contratual, iremos, na medida do possível, 

restringir imediatamente os seus dados pessoais de processamento posterior. 
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Uma eliminação final tem lugar após a expiração dos períodos de armazenamento legal.  

A seguir, encontrará um resumo dos seus direitos relativamente ao tratamento dos seus dados 

pessoais: 

8. Direitos de acesso, eliminação, correção, restrição do processamento e 

portabilidade dos seus dados 

De acordo com o artigo 15 RGPD, tem o direito de obter confirmação da nossa parte sobre se os 

dados pessoais que lhe dizem respeito estão ou não a ser processados por nós. Se for esse o caso, 

tem o direito de  aceder aos dados pessoais e de obter mais informações. 

De acordo com o artigo 16 RGPD, poderá ter o direito de obter a retificação de dados pessoais 

incorretos que lhe digam respeito sem atrasos indevidos. 

De acordo com o Artigo 17 RGPD, poderá ter o direito de obter o apagamento de dados pessoais que 

lhe digam respeito, se  (i) deixou de ser necessário em relação à finalidade para a qual foi recolhido, 

(ii) retirou o seu consentimento em  que se baseia o tratamento, (iii) opôs-se ao tratamento nos 

termos do n.º 1 do artigo 21º RGPD e não existem  motivos legítimos imperiosos para o tratamento, 

ou a pessoa em causa opôs-se ao tratamento nos termos do n.º 2 do artigo 21 da RGPD (iv) os seus 

dados pessoais foram tratados ilegalmente, (v) a os dados pessoais têm de ser apagados para 

cumprimento de uma obrigação legal a que BMPT está sujeito, ou (vi) os dados pessoais foram 

recolhidos em relação à oferta de serviços da sociedade de informação nos termos do artigo 8  RGPD. 

De acordo com o Artigo 18 RGPD, poderá ter o direito de obter a restrição de processamento. Tal 

direito existirá se (i) contestou a exatidão dos dados pessoais, (ii) o processamento for ilegal e se se 

opuser ao apagamento dos dados pessoais e solicitar a restrição da sua utilização, (iii) os dados 

pessoais já não forem necessários para os fins do processamento, mas forem exigidos por si para o 

estabelecimento, exercício ou defesa de pretensões legais, ou (iv) se se tiver oposto ao 

processamento nos termos do n.º 1 do artigo 21 RGPD, até que se verifique se os nossos 

fundamentos se sobrepõem legitimamente aos seus. 

De acordo com o Artigo 19 RGPD, tem o direito de obter informações sobre os destinatários dos 

dados a quem a retificação, apagamento, ou restrição do processamento foi comunicada. 

Se o tratamento ou transferência dos seus dados pessoais se basear num consentimento dado por si, 

pode retirar o seu consentimento em qualquer altura com efeitos para o futuro. 

 Tem o direito de apresentar uma queixa contra o processamento dos seus dados ou qualquer 

decisão de BMPT em relação a um dos seus direitos que tenha exercido enviando email para o 

encarregado de dados: encarregado_protecaodados@bhaktimarga.pt. No entanto, encorajamo-lo a 

contactar-nos primeiro para que possamos encontrar uma solução em conjunto. 

8.2 Contacto 

Para exercer os seus direitos ao abrigo da secção 8. e 8.1 pode contactar-nos sem qualquer 

formalidade, por correio eletrónico nos pontos de contacto enumerados na secção 2. 

mailto:encarregado_protecaodados@bhaktimarga.pt
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8.3 DIREITO DE OBJECÇÃO NOS TERMOS DO ARTIGO 21 RGPD 

8.3.1 OBJECÇÃO COM BASE NA SUA SITUAÇÃO PARTICULAR 

NOS TERMOS DO ARTIGO 21 RGPD TEM O DIREITO DE SE OPOR, POR MOTIVOS 

RELACIONADOS COM A SUA SITUAÇÃO PARTICULAR, A QUALQUER MOMENTO, AO 

TRATAMENTO DE DADOS PESSOAIS QUE LHE DIGAM RESPEITO E QUE SE BASEIEM NOS NOSSOS 

INTERESSES LEGÍTIMOS, INCLUINDO A DEFINIÇÃO DE PERFIS (POR EXEMPLO, NOTAÇÃO DE 

CRÉDITO). DEIXAREMOS DE PROCESSAR OS DADOS PESSOAIS, A MENOS QUE DEMONSTREMOS 

MOTIVOS LEGÍTIMOS IMPERIOSOS PARA O TRATAMENTO QUE SE SOBREPONHA AOS INTERESSES, 

DIREITOS E LIBERDADES DO CLIENTE, OU PARA O ESTABELECIMENTO, EXERCÍCIO OU DEFESA 

DE REIVINDICAÇÕES LEGAIS. 

8.3.2 OBJEÇÃO CONTRA O MARKETING DIRECTO 

DE ACORDO COM O ARTIGO 21 R G P D , TEM O DIREITO DE SE OPOR, A QUALQUER 

MOMENTO, AO TRATAMENTO DE DADOS PESSOAIS QUE LHE DIGAM RESPEITO PARA FINS DE 

MARKETING DIRECTO, O QUE INCLUI A CARACTERIZAÇÃO NA MEDIDA EM QUE ESTEJA 

RELACIONADA COM TAL MARKETING DIRECTO. SE SE OPUSER AO PROCESSAMENTO 

PARA FINS DE MARKETING DIRECTO, OS SEUS DADOS PESSOAIS DEIXARÃO DE SER 

PROCESSADOS PARA TAIS FINS.  

 

9. Existe alguma obrigação do seu lado de fornecer dados pessoais?  

 

 Não existe nem uma obrigação contratual nem uma obrigação legal de nos fornecer os seus dados 

pessoais para  a utilização dos nossos websites. No entanto, se desejar contactar-nos ou utilizar um 

dos nossos serviços, poderão ser necessárias determinadas informações para nos permitir processar o 

seu pedido e fornecer-lhe os nossos serviços. 

10. O processamento é baseado na tomada de decisões automatizada ou na elaboração de perfis? 

Tem o direito de não estar sujeito a uma decisão baseada unicamente no processamento 

automático, incluindo a definição de perfis, se a decisão não for necessária para a conclusão ou 

execução de um contrato, não for exigida por lei obrigatória, ou não for baseada no seu 

consentimento explícito. 

BMPT não utiliza procedimentos automatizados de tomada de decisão, incluindo a definição de 

perfis, a menos que o tenhamos informado explicitamente dos mesmos. 

11. Que tipo de cookies e tecnologia de rastreio utilizamos? 

 Para o fornecimento, manutenção e análise dos nossos websites e da sua utilização, utilizamos várias  

ferramentas de software de terceiros e de nós próprios, que se baseiam regularmente na utilização 

de cookies, Flash cookies (também chamados "Flash Local Shared Objects"), web beacons ou 

tecnologias semelhantes (colectivamente como "Tracking Technologies"). As Tecnologias de Rastreio 

podem ajudar-nos a  compreender como utiliza os nossos serviços (por exemplo, as páginas que exibe 
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ou as ligações que clica e  outras acções que realiza com os serviços), dar-nos informações sobre o 

seu navegador e padrões de utilização on-line (por exemplo, endereço IP, dados de registo, tipo de 

navegador, idioma do navegador, páginas de referência/saída e URLs, páginas visualizadas, se abriu 

um e-mail, ligações clicadas, etc.), bem como informações sobre os dispositivos com os quais acede 

aos nossos serviços. As tecnologias de rastreio permitem- nos ligar os dispositivos que utiliza para 

aceder aos nossos serviços, para que possamos identificá-lo e contactá-lo sobre os vários dispositivos 

que utiliza. Também nos ajuda a nós e aos nossos parceiros publicitários a determinar produtos e 

serviços que possam ser do seu interesse, a fim de lhe podermos servir anúncios direccionados. 

 Pode limitar a utilização de Tracking Technologies alterando as definições do seu navegador. Pode 

determiner  que acesso nos concede e se e durante quanto tempo os cookies podem ser 

armazenados no seu dispositivo. Também pode apagar os cookies que já tenham sido armazenados 

em qualquer altura. Note que a funcionalidade dos nossos websites pode ser afectada após a 

desactivação de todos os cookies. Funções semelhantes (tais como Flash cookies), que são utilizadas 

pelos chamados add-ons do navegador, podem ser desligadas ou apagadas  através da alteração das 

definições do add-on do navegador ou através do website do fornecedor do add-on do  navegador. 

11.1 O que são cookies?   

Um cookie é um pequeno ficheiro que é transferido durante a utilização de um website a partir do 

servidor anfitrião do website e armazenado no dispositivo do utilizador (computador de secretária, 

portátil, tablet, smartphone, outros dispositivos com acesso à Internet) pelo browser utilizado. Os 

cookies são utilizados para armazenar informação sobre o utilizador e para a recuperar quando o 

sítio web é novamente chamado. 

11.2 Para que são utilizados os cookies? 

 Os cookies ajudam-nos a compreender a utilização dos nossos websites, analisar tendências, 

administrar os websites, seguir os passos de um utilizador nos nossos websites, recolher informação 

demográfica sobre a nossa 

 base de utilizadores como um todo, permitir-lhe navegar eficientemente entre as páginas, recordar 

as suas preferências e definições nos nossos websites, e, em geral, melhorar a sua experiência de 

navegação. Processamos os dados recolhidos utilizando Tecnologias de Rastreio para (i) recordar 

informações de modo a 

 não ter de as voltar a introduzir durante a sua visita ou uma nova visita, (ii) reconhecê-lo através de 

múltiplos 

 dispositivos, (iii) controlar a funcionalidade e desempenho dos nossos websites, (iv) recolher 

métricas agregadas relativamente ao número total de visitantes, tráfego total, utilização e padrões 

demográficos nos nossos websites, (v) diagnosticar e resolver questões técnicas, (vi) determinar 

produtos e serviços que possam  ser do seu interesse, de modo a servir-lhe anúncios direcionados e 

(vii) planear e melhorar de outro modo o  nosso website.  

 

11.3 Que tipos de cookies são utilizados nos nossos sítios Web? 
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 Os cookies utilizados no nosso website podem normalmente ser categorizados da seguinte forma: 

cookies obrigatórios, cookies analíticos / de desempenho, cookies relacionados com funções, e 

cookies de marketing. 

11.3.1 Cookies obrigatórios 

Estes cookies são essenciais para o funcionamento dos nossos sítios Web e permitem-lhe circular 

pelos nossos sítios Web e utilizar as suas funções. Sem estes cookies, determinados serviços que são 

necessários para o pleno funcionamento dos nossos sítios web não podem ser prestados. 

11.3.2 Cookies analíticos / de desempenho 

Com a ajuda destes cookies, recolhemos informações sobre como os nossos utilizadores utilizam os 

nossos websites, por exemplo, que páginas são acedidas e lidas com mais frequência, ou como os 

utilizadores passam de um link para o seguinte. Todas as informações recolhidas por este tipo de 

cookies não se referem a um único utilizador, mas são agregadas e processadas com informações de 

outros utilizadores . Os cookies fornecem-nos dados analíticos sobre como funcionam os nossos 

websites e como podemos melhorá-los. 

11.3.3 Cookies relacionados com a função 

 Estes cookies permitem-nos guardar uma seleção específica que tenha feito e adaptar o nosso 

website de modo a oferecer-lhe funções e conteúdos alargados. Estes cookies podem ser utilizados, 

por exemplo, para guardar a sua seleção de idioma ou de país. 

11.3.4 Marketing de cookies 

Estes cookies registam a sua visita ao nosso website, as páginas que visitou e as ligações que seguiu. 

Utilizaremos estas informações para tornar o nosso sítio web e a publicidade nele exibida, e as 

mensagens de marketing que lhe enviarmos mais relevantes para os seus interesses. Também 

podemos partilhar estas informações com terceiros que nos prestem um serviço para este fim. 

11.4 Durante quanto tempo são os cookies armazenados no seu dispositivo? 

 O período de retenção depende essencialmente de o cookie ser "persistente" ou "baseado em 

sessão". Os cookies baseados em sessão são eliminados depois de se deixar os sítios web que o 

configuram. Os cookies persistentes permanecem no seu dispositivo mesmo depois de ter 

terminado a navegação até serem apagados ou até terem expirado. 

11.5 Política dos Cookies 

Se desejar obter mais informações sobre os cookies específicos que utilizamos, consulte por favor a 

nossa Política de Cookies. 

12. Serviços Online de Terceiros  

https://bhaktimarga.org/wp-content/uploads/2021/07/Cookie-Policy-Bhakti-Event-GmbH.pdf
https://bhaktimarga.org/wp-content/uploads/2021/07/Cookie-Policy-Bhakti-Event-GmbH.pdf
https://bhaktimarga.org/wp-content/uploads/2021/07/Cookie-Policy-Bhakti-Event-GmbH.pdf
https://bhaktimarga.org/wp-content/uploads/2021/07/Cookie-Policy-Bhakti-Event-GmbH.pdf
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Para lhe oferecer um site conveniente, utilizamos, entre outros, Google  Google Maps, e YouTube 

(Google Maps e YouTube são referidos em conjunto como "plug-ins de conteúdo"), e os  

chamados "plug-ins de redes sociais" das redes sociais. 

12.1 HubSpot 

Nos nossos websites, utilizamos os serviços da plataforma de CRM HubSpot, que é operada pela 

HubSpot, Inc. A subsidiária europeia é HubSpot Ireland Limited, 1 Sir John Rogerson's Quay, Dublin 2. 

Os dados processados podem incluir, se necessário, dados pessoais para fornecer os serviços CRM 

pela HubSpot, em particular, endereços IP e endereços de e-mail, que, no entanto, não são 

recolhidos e processados sem o seu consentimento (Art. 6 (1) lit. a GDPR) (geralmente como parte 

das configurações do seu ambiente de trabalho ou dispositivos móveis). Os dados podem ser 

processados nos EUA. Pode encontrar mais informações na nota de privacidade do HubSpot, à qual 

pode aceder aqui. 

12.2 Plug-ins para redes sociais 

Utilizamos os chamados plug-ins das seguintes redes de meios de comunicação social:   

• Facebook Inc., 1601 Willow Road Menlo Park, CA 94025, EUA. Se uma pessoa vive fora dos 

Estados Unidos ou do Canadá, o controlador é o Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand 

Canal Harbour, Dublin 2, Irlanda. Para saber mais sobre a recolha e utilização de dados Facebooks, 

por favor leia a sua Nota de Privacidade. Juntamente com o Facebook Irlanda, somos co-

responsáveis no significado de Arte. 26RGPD pelo processamento dos chamados insights das 

páginas no decurso do funcionamento da nossa  página do Facebook. Facebook Irlanda utiliza 

estas informações para analisar a actividade na nossa página do Facebook e fornece-nos esta 

informação de uma forma que não se relaciona com a pessoa específica. Para o efeito, concluímos 

um acordo com o Facebook Irlanda sobre responsabilidade conjunta ao abrigo da  lei de protecção 

de dados, ao qual se pode aceder utilizando a seguinte ligação. O Facebook Irlanda  

compromete-se neste acordo, entre outros pontos, a assumir a responsabilidade principal sob a 

GDPR pelo  processamento das informações da página e a cumprir todos os deveres sob a GDPR no 

que diz respeito ao processamento das informações da página. 

• Twitter International Company, One Cumberland Place, Fenian Street Dublin 2, D02 AX07 

Ireland. 

Para mais informações, consulte o Aviso de Privacidade do Twitter. 

• Instagram, operado por Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Irlanda. 

Para  saber mais sobre a recolha e utilização de dados do Facebook Ireland com respeito à 

Instagram, por favor  leia a sua Nota de Privacidade. 

• Flickr, operado por Flickr, Inc., Flickr c/o Yahoo! Inc., 701 First Avenue, Sunnyvale, CA 94089, 

EUA. Para mais informações, consulte o Aviso de Privacidade do Flickr. 

(A seguir referidos em conjunto como "redes sociais"). 

https://legal.hubspot.com/privacy-policy
https://legal.hubspot.com/privacy-policy
https://www.facebook.com/privacy/explanation
https://www.facebook.com/privacy/explanation
https://www.facebook.com/privacy/explanation
https://www.facebook.com/privacy/explanation
https://www.facebook.com/privacy/explanation
https://twitter.com/en/privacy
https://twitter.com/en/privacy
https://twitter.com/en/privacy
https://twitter.com/en/privacy
https://twitter.com/en/privacy
https://twitter.com/en/privacy
https://help.instagram.com/519522125107875
https://help.instagram.com/519522125107875
https://help.instagram.com/519522125107875
https://help.instagram.com/519522125107875
https://help.instagram.com/519522125107875
https://help.instagram.com/519522125107875
https://help.instagram.com/519522125107875
https://www.flickr.com/help/privacy
https://www.flickr.com/help/privacy
https://www.flickr.com/help/privacy
https://www.flickr.com/help/privacy
https://www.flickr.com/help/privacy
https://www.flickr.com/help/privacy
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 Para assegurar a mais ampla proteção dos seus dados pessoais, BMPT utiliza soluções técnicas que 

garantem que uma transferência de dados através de plug-ins de meios de comunicação social para o 

respetivo operador do serviço de comunicação social não se realiza sem a ativação prévia dos plug-

ins sociais por si através da ativação do respetivo botão (para que o botão já não fique cinzento). 

 Assim, apenas os plugins de redes sociais desativados são integrados nos nossos websites no estado 

inicial,  os quais não estabelecem contacto com os servidores do Facebook ou outros operadores de 

redes sociais e  plugins de redes sociais sem a correspondente ativação. Se ativar estes 

plugins de redes sociais desativados clicando no botão "Ativar redes sociais", declara assim 

o seu consentimento para a transferência dos seus dados para o operador da rede social. Após a 

ativação, os plugins de redes sociais  estabelecem uma ligação à respetiva rede social. Com um 

novo clique, pode então transmitir uma  recomendação dentro da respetiva rede social (tal como 

o seu endereço IP e quais os websites que visitou). 

Note-se que não temos qualquer influência no âmbito dos dados pessoais que a respetiva rede 

social recolhe com a ajuda do plugin das redes sociais. Cada plugin de rede social ativado 

estabelece um cookie com um identificador único cada vez que se acede ao sítio web relevante. 

Isto pode permitir que a rede social crie um perfil do seu comportamento de utilização. Não se 

pode excluir que tal perfil também lhe possa ser atribuído no caso de um primeiro registo 

subsequente na rede social. Para mais pormenores, consulte o aviso de privacidade aplicável da 

rede de redes sociais. 

 Se já estiver ligado a uma rede social durante a sua visita aos nossos sítios Web, não poderá ser 

exibido mais  nenhum diálogo de início de sessão. Clicar no botão "Ativar redes sociais" significa assim 

que dá o seu consentimento para a transferência dos seus dados para o respetivo operador da rede 

social. 

Por conseguinte, só pode impedir esta tarefa se fizer o logout antes de visitar o nosso website e 

antes de ativar o botão para as suas contas nos meios de comunicação social. 

Se não for membro de uma rede social, é ainda possível que as redes sociais recebam e 

armazenem o seu endereço IP e informações sobre o browser e o sistema operativo que utiliza após 

ativar os plugins sociais. 

O mesmo se aplica quando se utiliza o plug- ins do conteúdo. Neste caso, permite uma ligação ao 

fornecedor do conteúdo incorporado para estabelecer uma ligação, clicando uma vez no ícone do 

fornecedor do serviço ou do conteúdo incorporado. 

O seguinte fornece informação adicional sobre terceiros que utilizamos para conteúdos incorporados 

e no Google Analytics:  

 

12.3 Google Analytics 

 Utilizamos o Google Analytics para acompanhar o tráfego e as tendências de utilização nos websites 

e para saber mais sobre a idade e a demografia dos nossos utilizadores. O Google Analytics é um 

serviço de análise da  web. Um serviço de análise da web recolhe, entre outros, dados sobre o 

website do qual uma pessoa visitou, que sub-páginas foram visitadas, ou com que frequência e por 

que duração uma sub-página foi vista. A análise da Web é utilizada principalmente para a otimização 
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de um website e para realizar uma análise custo-benefício da publicidade na Internet. Com a ajuda 

do Google Analytics, criamos perfis de utilização, pseudónimos para o design baseado nas 

necessidades dos nossos web-sites. O Google Analytics utiliza cookies direcionados que são 

armazenados no seu dispositivo terminal e que podem ser lidos. Desta forma, somos capazes de 

reconhecer e contar os utilizadores que regressam e de saber com que frequência o nosso website 

foi acedido por diferentes utilizadores. 

O processamento de dados é baseado no seu consentimento (Art. 6 RGPD). Pode revogar o seu 

consentimento em qualquer altura. 

O operador da componente Google Analytics é Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain 

View, CA 94043-1351, Estados Unidos. 

 A informação gerada pelo cookie sobre a sua utilização do nosso website é geralmente transmitida 

para um  servidor Google nos EUA e aí armazenada. Contudo, uma vez que ativámos a anonimização 

do IP no nosso website (Utilizamos a aplicação "_gat. _anonymizeIp.), o seu endereço IP será 

previamente encurtado pelo Google dentro dos estados membros da União Europeia. Apenas em 

casos excepcionais, o endereço IP complete será transmitido para um servidor Google nos EUA e só 

lá será encurtado (para mais informações sobre a finalidade e âmbito da recolha de dados, ver por 

exemplo https://policies.google.com/privacy/embedded?hl=en-  US). Também concluímos um acordo 

de controlo conjunto com a Google LLC (EUA), em conformidade com a  Art. 26 RGPD. 

Pode também impedir a recolha de dados gerados pelo cookie e relacionados com a sua 

utilização dos nossos websites (incluindo o seu endereço IP) para a Google e o processamento 

destes dados pela Google, descarregando e instalando plugins do 

browser disponível no seguinte link 

(https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de)". 

12.4 Google Maps  

 Integramos os mapas do serviço "Google Maps" do Google. Os dados processados podem incluir, em 

particular,  endereços IP e dados de localização, que, no entanto, não são recolhidos e processados 

sem o seu consentimento  (Art. 6 RGPD) (geralmente como parte das configurações do seu ambiente 

de trabalho ou dispositivos móveis). Os dados podem ser processados nos EUA. Pode encontrar mais 

informações na Nota de Privacidade do Google, a que pode aceder aqui. 

 

12.5 YouTube 

 Nos nossos websites, utilizamos os serviços do portal de vídeos YouTube LLC., 901 Cherry Ave., 

94066 San Bruno, CA, EUA, ("YouTube") para integrar vídeos. Em ligação com o fornecimento do 

YouTube, utilizamos o "Modo de Privacidade Melhorada", que se destina a assegurar que os dados só 

são transmitidos ao YouTube quando os vídeos são acedidos. 

Assim, apenas se interagir com o vídeo, será estabelecida uma ligação ao YouTube para poder 

chamar e exibir o vídeo. Neste contexto, o YouTube armazena pelo menos o endereço IP, a data e 

a hora, bem como o website que visitou. Além disso, é estabelecida uma ligação à rede de 

publicidade do Google "DoubleClick". 

https://policies.google.com/privacy/embedded?hl=en-
https://policies.google.com/privacy?hl=en-US
https://policies.google.com/privacy?hl=en-US
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Se estiver ligado ao YouTube no momento da sua visita ao nosso website, o YouTube pode 

estabelecer uma ligação à sua conta YouTube. Para o impedir, deverá sair do YouTube antes de 

visitar o nosso website ou fazer as configurações apropriadas na sua conta de utilizador do YouTube. 

Com o objetivo de assegurar uma melhor usabilidade e de analisar o comportamento de utilização, o 

YouTube armazena permanentemente cookies no seu dispositivo final através do seu navegador de 

Internet. Se não concordar com este processamento, tem a opção de impedir o armazenamento de 

cookies através de uma configuração no seu navegador de Internet. Pode encontrar mais 

informações sobre isto em "Cookies". 

A Google fornece mais informações sobre a recolha e utilização de dados, bem como sobre os seus 

direitos e opções de proteção a este respeito nas Configurações de Privacidade. 

13. Medidas técnicas de segurança 

Implementamos uma variedade de medidas de segurança concebidas para manter a segurança 

dos seus dados pessoais que armazenamos e processamos. Por exemplo, para proteger a 

transmissão de informações confidenciais que nos envia como fornecedor do website, utilizamos 

a encriptação SSL. Pode reconhecer uma ligação encriptada pelo facto de a linha de endereço do 

browser mudar de "http://" para "https://" e pelo símbolo do cadeado na linha do seu browser. 

Se a encriptação SSL for ativada, os dados que nos transmitir não poderão ser lidos por terceiros. 

No entanto, nenhum sistema de segurança é impenetrável, e não podemos garantir a segurança dos 

nossos sistemas a 100%. No caso de quaisquer dados pessoais sob o nosso controlo serem 

comprometidos como resultado de uma quebra de segurança, tomaremos medidas razoáveis para 

investigar a situação e, quando apropriado, notificaremos os indivíduos cujos dados pessoais possam 

ter sido comprometidos e/ou a autoridade competente em matéria de proteção de dados. 

14. Estado do Aviso de Privacidade e Atualizações 

Note que esta nota de privacidade pode ser alterada por nós em qualquer altura, na medida do 

necessário para lhe fornecer informações adequadas sobre o processamento dos seus dados 

pessoais. Por conseguinte, queira verificar  esta nota de privacidade a intervalos regulares, na medida 

em que visite regularmente o nosso website ou utilize regularmente os nossos produtos e serviços. 

A data da última atualização desta declaração de privacidade é indicada no início da presente 

declaração de privacidade.  

15. Impressão 

Entidade jurídica responsável pela impressão: 

1. Identificação legal do operador do website: OVH cloud; 

2. Nome da entidade: OVH HOSTING - SISTEMAS INFORMÁTICOS, UNIPESSOAL LDA 3. Morada da 

entidade: Praça de Alvalade, 7, 7D 1700-036 Lisboa, 537 407 926 

4. Presta serviços a: Associação Bhakti Marga Portugal, PT509064779, com sede na rua Emídio 

https://policies.google.com/privacy?hl=de
https://policies.google.com/privacy?hl=de
https://policies.google.com/privacy?hl=de
https://policies.google.com/privacy?hl=de
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Agostinho Marques nº 466, 2415-313, Leiria 

5. Responsável pelo conteúdo do sítio web: Bhaktimarga Portugal, comunicacao@bhaktimarga.pt , 

+351910221433; 

6. Administrador do site: Leonor Santos; 

7. Resolução de litigious: Tribunal Arbitral competente  ou encarregado de dados: 

encarregado_protecaodados@bhaktimarga.pt. 

 

mailto:comunicacao@bhaktimarga.pt
mailto:encarregado_protecaodados@bhaktimarga.pt

