
 
 

Termos de Utilização Plug in CASPAE 

Âmbito geral  

O CASPAE pode, em qualquer momento, modificar, adicionar, ou eliminar qualquer  um 

dos Termos de Utilização da página de Facebook  https://www.facebook.com/CASPAEIPSS/ 

assim como da Plataforma Zoom. É, pois, aconselhada ao utilizador a verificação regular 

destes termos. Não obstante, no caso de qualquer uma das intervenções supra  

identificadas, sempre o CASPAE da mesma dará a devida nota no seu mural de  

publicações.  

Aceitação dos Termos de Utilização  

Ao aceder a este grupo de Facebook e sessões Zoom, o utilizador declara ter lido, 

compreendido e  aceitado os Termos de Utilização abaixo descritos, sem necessidade de 

qualquer ato ou consentimento posterior.  

Links externos  

O CASPAE poderá disponibilizar links para páginas de terceiros nesta página de  

Facebook, casos em que não poderá responsabilizar-se pelos seus conteúdos, na medida  

em que tais sites não são por si administrados.  

Privacidade  

A privacidade do utilizador é muito importante para o CASPAE. Assim, e em estrito  

respeito pelo Ponto 2. da Política de Privacidade do CASPAE (cuja leitura se  recomenda), 

comprometemo-nos a garantir a confidencialidade e privacidade na recolha  e 

tratamento dos seus dados, cumprindo as obrigações previstas no Regulamento (EU)  

2016/679 do Parlamento Europeu e do Conselho de 27 de abril de 2016 aplicável após  

25 de Maio de 2018 (doravante RGDP). 
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Acesso aos dados 
  

O CASPAE não divulgará a terceiros quaisquer dados pessoais dos utilizadores, sem o  seu 

consentimento, em conformidade com o Ponto 3. al. d) da Política de Privacidade  do 

CASPAE e, ainda, com o artigo 6.º, n.º 1, al. a) e o artigo 7.º do RGPD.  

Proteção de dados  

Qualquer utilizador pode publicar imagens, textos e vídeos das atividades propostas,  

sendo que, nesse caso, ficarão os restantes utilizadores expressamente proibidos de  

proceder por qualquer via à sua manipulação, reprodução ou armazenamento, sob pena  

de dessa forma poderem incorrer na prática de ilícito punível por lei.  

Apagamento de dados  

O utilizador tem o direito de apagar qualquer conteúdo que publicar, e, caso não o  

consiga, poderá solicitar ao CASPAE, que, sem demora injustificada, se obriga a apagar  

o referido conteúdo (artigo 17.º do RGPD).  

Lei aplicável  

Os presentes Termos de Utilização são regidos e elaborados de acordo com a legislação  

portuguesa. 
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