Política de Proteção de Dados Pessoais

Quem Somos?
A WWOOF - Associação para a promoção de oportunidades mundiais em agricultura
biológica, adiante designada por WWOOF Portugal, é uma Associação sem Fins
Lucrativos registada em Lisboa sob o número 795/2009 e com sede em Estremoz.
A WWOOF Portugal é membro de um movimento international mas abrangente
coordenado pela Federation of WWOOF Organisations (FoWO).
A WWOOF Portugal está empenhada em proteger os dados pessoais dos utilizadores e
colaboradores tendo, neste contexto, elaborado a presente Política, a qual tem subjacente
o seu compromisso em respeitar as regras de proteção de dados pessoais.
Porquê esta Política de Proteção de Dados Pessoais?
Nesta Política pretende-se dar a conhecer aos utilizadores as regras gerais de tratamento
de dados pessoais, os quais são recolhidos e tratados no estrito respeito e cumprimento
do disposto na legislação de proteção de dados pessoais em vigor em cada momento,
nomeadamente o Regulamento (UE) 2016/679 do Parlamento Europeu e do Conselho, de
27 de abril de 2016 ("RGPD").
A WWOOF Portugal respeita as melhores práticas no domínio da segurança, proteção e
confidencialidade dos dados pessoais, tendo para o efeito tomado as medidas técnicas e
organizativas necessárias por forma a cumprir o RGPD e garantir que o tratamento dos
dados pessoais é lícito, leal, transparente e limitado às finalidades autorizadas.
O que Abrange esta Política de Proteção de Dados?
Esta Política de Proteção de Dados aplica-se à recolha e tratamento de dados pessoais
através do website da WWOOF Portugal, de formulários enviados à WWOOF Portugal e
em emails enviados pelos utilizadores.
O que São Dados Pessoais?
Dados pessoais são qualquer informação, de qualquer natureza e independentemente do
respetivo suporte, incluindo som e imagem, relativa a uma pessoa singular identificada ou

identificável.
É considerada identificável a pessoa singular que possa ser identificada, direta ou
indiretamente, designadamente por referência a um nome, número de identificação,
dados de localização, identificadores por via eletrónica ou a um ou mais elementos
específicos da sua identidade física, fisiológica, genética, mental, económica, cultural ou
social.
Quem é o Responsável Pelo Tratamento de Dados?
A entidade responsável pelo tratamento dos dados pessoais é a propria WWOOF
Portugal.
Para este efeito, caso o titular dos dados pessoais necessite de entrar em contacto com o
responsável pelo tratamento de dados, poderá fazê-lo através do email info@wwoof.pt ou
através do formulário de contacto no website da WWOOF Portugal.
Quais são os Tipos de Dados Pessoais Tratados?
A WWOOF Portugal, no âmbito das atividades que desenvolve, procede à recolha e ao
tratamento dos seguintes dados pessoais necessários à prestação de serviços aos seus
associados.

Além do direito de acesso, retificação e eliminação aos seus próprios dados, os seguintes
grupos também tem acesso aos dados:
A - Funcionários da WWOOF Portugal.
Os funcionários e colaboradores da WWOOF Portugal podem vir a ter acesso a todos os
dados dos utilizadores com excepção da senha de acesso ao website. Este acesso é
fornecido à cada colaborador caso a caso e somente os dados mínimos necessários para
o desempenho das tarefas de cada colaborador são partilhados.

B - Acesso Público.
Dados com acesso público online disponível no website da WWOOF Portugal
C - Acesso à utilizadores registados da WWOOF Portugal como anfitriões.
Os anfitriões activos (registados e com a quotização actualizada) tem acesso à estes
dados.
D - Acesso à utilizadores registados da WWOOF Portugal como voluntários.
Os voluntários activos (registados e com a quotização actualizada) tem acesso à estes
dados.
E - Podem ser utlizados para serem tratados em massa para fins estatísticos ou
académicos.
Estes dados podem ser sujeitos à tratamento para fins estatísticos ou académicos
anónimos e podem vir a ser divulgados publicamente, mas sempre de forma anónima,
sem dar a conhecer nenhum dado pessoal individualizado.
F - Podem ser utilizados para divulgação pública da WWOOF em geral.
Esta informação pode ser utilizados para divulgação pública da WWOOF em geral no
website da WWOOF Portugal, em redes sociais, por outras organizações WWOOF, pela
Federation of WWOOF Organisations ou em jornais, blogs, websites, etc…
G - Utilizadores intervenientes.
Somente os utilizadores intervenientes tem acesso à esta informação
H - Softwares externos.
Alguns softwares de terceiros podem ter acesso à estes dados, nomeadamente a Google
por ser nosso servidor de emails e softwares específicos para geolocalização.
Quando e Como Recolhemos os Seus Dados Pessoais?
A WWOOF Portugal recolhe os seus dados pessoais através do seu website, por
introdução directa do utilizador ou através de formulários preenchidos pelos próprios
ulitizadores.
Os dados pessoais recolhidos podem ser tratados informaticamente e de forma
automatizada ou não automatizada, garantindo em todos os casos o estrito cumprimento
da legislação de proteção de dados pessoais, sendo armazenados em bases de dados
específicas, criadas para o efeito e, em situação alguma, os dados recolhidos serão
utilizados para outra finalidade que não seja aquela para a qual foram recolhidos ou dado
o consentimento por parte do titular dos dados.
Quais as Finalidades do Tratamento dos Dados Pessoais?
Em geral, os dados pessoais recolhidos destinam-se à realizar a ligação entre anfitriões e
voluntários.
Adicionalmente, os dados pessoais poderão, ainda, ser tratados para efeitos de
cumprimento de obrigações legais e para fins de investigação, deteção e repressão de
crimes graves com a finalidade do cumprimento de obrigações legais nomeadamente por

entidades policiais, judiciais, fiscais e reguladoras.
A WWOOF Portugal poderá ainda, desde que legalmente admissível, utilizar os dados
pessoais fornecidos pelo titular para outras finalidades, como para a promoção da
WWOOF ou para a coleta de dados estatísticos.
Quais são os Seus Direitos Enquanto Titular?
Enquanto titulares dos dados pessoais, é garantido aos Utilizadores, a qualquer momento,
o direito de acesso, retificação, atualização, limitação e apagamento dos seus dados
pessoais, através do website da WWOOF Portugal ou através do email info@wwoof.pt.
Como Pode Reclamar?
Sem prejuízo de poder apresentar reclamações diretamente à WWOOF Portugal, através
do email info@wwoof.pt, o Utilizador pode reclamar diretamente para a Autoridade de
Controlo, que é a Comissão Nacional de Proteção de Dados.
Quais as Medidas Adotadas pela WWOOF Portugal para Assegurar a Segurança dos
Seus Dados Pessoais?
A WWOOF Portugal assume o compromisso de garantir a proteção da segurança dos
dados pessoais que lhe são disponibilizados, tendo aprovado e implementado rigorosas
regras nesta matéria. O cumprimento destas regras constitui uma obrigação de todos
aqueles que legalmente aos mesmos acedem.
Todo o websites da WWOOF Portugal obrigam a sessões encriptadas do Browser e todos
os dados pessoais cedidos ficam armazenados de forma segura no servidor da WWOOF
Portugal que é mantido pela OVH Hosting e se encontra localizado em Roubaix, França a
coberto de todas as medidas de segurança físicas e lógicas indispensáveis à proteção
dos dados pessoais.
Todo o website da WWOF Portugal está seguro por um backup periódico feito num
servidor que é mantido pela Contabo GmbH localizado em Munique, Alemanha. O
Servidor de Backup também está coberto por todas as medidas de segurança físicas e
lógicas indispensáveis à proteção dos dados pessoais.
Em que Circunstâncias Existe Comunicação de Dados a Outras Entidades?
A WWOOF Portugal nunca procede à venda os dados pessoais. Alguns dados pontuais
podem ser cedidos à outras organizações WWOOF ou à Federation of WWOOF
Organisations para fins de divulgação (ver ponto F do quadro acima).
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