POLÍTICA DE PRIVACIDADE E PROTEÇÃO DE DADOS PESSOAIS DA IZILEND

Este regulamento define os termos de gestão da proteção de dados pessoais que se encontrem sob
responsabilidade da IZILEND (companhia/plataforma), quer estes se encontrem em formato lógico
(informático) ou físico (papel) abarcando todos os processos e procedimentos inerentes ao negócio da
empresa, suportados por componentes de tecnologias de informação e comunicação, ou qualquer
outro recurso nas fases de recolha, armazenamento, processamento, transmissão, retenção ou
eliminação desses dados. Este regulamento aplica-se igualmente a todos os serviços relacionados com
o negócio, geridos e/ou subcontratados externamente.
O procedimento para angariação de fundos para um projeto através da plataforma compreende 3
fases distintas:
- Candidatura do promotor e do respetivo projeto;
- Submissão de documentação, avaliação económica e da estratégia de saída;
- Análise jurídica e processo de conclusão.
O presente regulamento visa assim garantir que todos os utilizadores, da empresa ou terceiros, fazem
um uso adequado, ético e em conformidade legal, da informação pessoal de titulares de dados que
esteja sob responsabilidade da IZILEND.

POLÍTICA DE PRIVACIDADE E PROTEÇÃO DE DADOS PESSOAIS

A IZILEND, SA compromete-se a tratar todos os dados pessoais, recolhidos para o contexto das
suas atividades, em estrita conformidade com o Regulamento UE 2016/679 do Parlamento Europeu
e do Conselho, de 27 de abril de 2016, relativo à proteção das pessoas singulares no que diz
respeito ao tratamento de dados pessoais e à livre circulação de dados pessoais.
Para tal, a IZILEND compromete-se a:






Recolher dados de titulares, e apenas aqueles estritamente necessários para as finalidades
de recolha, somente para o desempenho da sua atividade e para a gestão dos seus recursos
humanos;
Sempre que requerido legalmente, recolher direta e previamente o consentimento informado
do titular dos dados, obtendo a sua autorização para a utilização no ambiente de negócio da
empresa;
Comunicar ao titular dos dados, sempre que proceda à recolha de dados pessoais, a
informação pertinente quanto às finalidades do tratamento a que os dados pessoais se
destinam, bem como o fundamento jurídico para o seu tratamento; os destinatários ou
categorias de destinatários dos dados pessoais, se os houver; o prazo de conservação dos
dados pessoais ou, se não for possível, os critérios usados para definir esse prazo e os seus
direitos;
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Não partilhar dados de titulares com outras entidades que não possuam medidas técnicas e
organizativas necessárias para assegurar a aplicação do regulamento;
Comunicar ao titular dos dados, de acordo com a legislação em vigor, qualquer situação
anómala que tenha ocorrido e que potencie riscos significativos para os seus direitos e
liberdades fundamentais.

Cumulativamente, a IZILEND assegura aos titulares dos dados que estes são:






Objeto de um tratamento lícito, leal e transparente;
Recolhidos para finalidades determinadas, explícitas e legítimas;
Adequados, pertinentes e limitados ao que é necessário relativamente às finalidades para
as quais são tratados;
Conservados apenas durante o período necessário para as finalidades para as quais são
tratados;
Tratados de uma forma que garanta a sua segurança, incluindo a proteção contra o seu
tratamento não autorizado ou ilícito e contra a sua perda, destruição ou danificação
acidental.

A IZILEND assegura ainda os seguintes direitos aos titulares dos dados:








de acesso aos dados pessoais recolhidos que lhes digam respeito e de exercer esse direito
com facilidade;
de retificação, destruição ou oposição ao tratamento dos seus dados pessoais;
de conhecer e ser informado das finalidades para as quais os dados pessoais são tratados,
do período durante o qual os dados são tratados, da identidade de eventuais destinatários,
da lógica subjacente ao eventual tratamento automático dos dados pessoais e, pelo menos
quando tiver por base a definição de perfis, das suas consequências;
de receber os dados pessoais que lhe digam respeito, num formato estruturado, de uso
corrente, de leitura automática e interoperável (capaz de ser lido e tratado por qualquer
organização), para transmissão a outro responsável;
de reclamar junto da IZILEND ou da Autoridade Local Portuguesa qualquer situação que
considere anómala, quanto à proteção dos seus dados pessoais ou à sua privacidade.

Para o exercício de direitos por parte de titulares de dados, bem como para outras questões
relacionadas com proteção de dados pessoais, a IZILEND designou um elemento da organização para
desempenhar as funções de “Encarregado da Proteção de Dados” ( 1 ), cuja responsabilidade é
assegurar que as medidas técnicas e organizativas necessárias à efetiva e eficaz proteção de dados
pessoais e manutenção da privacidade dos titulares se encontram implementadas e são alvo de
melhoria contínua.
Cabe aos colaboradores da IZILEND cumprir e fazer cumprir a presente política de privacidade e
proteção de dados pessoais e outras normas e regulamentos em vigor sobre esta matéria, bem como
comunicar qualquer fraqueza ou situação anómala com impacto, ainda que potencial, nos direitos e
liberdades fundamentais de titulares de dados.
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“EPD” ou “DPO - Data Protection Officer”
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Todas as violações às regras estabelecidas neste regulamento serão tratadas (sempre que aplicável)
em sede de competente âmbito disciplinar e/ou criminal.
O Encarregado da Proteção de Dados da IZILEND poderá ser contatado através do endereço eletrónico
DPO@izilend.com

Utilização de Cookies
Os cookies são pequenos ficheiros de texto que são instalados quando se acede a um site e ficam
guardados nas pastas dos utilizadores (browsers), contendo informação relativa aos dados e às
características de navegação. A utilização de cookies é uma prática corrente na generalidade dos
sites com o objectivo de os tornar mais rápidos e eficientes, poupar tempo ao utilizador, facilitar a
navegação e personalizar o serviço, evitando que o utilizador tenha de introduzir repetidamente a
sua informação pessoal. Devido à sua importância na performance dos sites, o bloqueio do acesso aos
cookies de navegação irá impedir o acesso e a boa navegação nos sites. A IZILEND, S.A. utiliza cookies
que são indispensáveis para a navegação no site, como é o caso dos cookies de navegabilidade e os
cookies de segurança. A IZILEND, S.A. utiliza ainda cookies de terceiros (i.e., cookies utilizados em
sites de terceiros que sejam referidos ou para os quais haja uma hiperligação no site) pelos quais não
assume, contudo, qualquer responsabilidade. Todos os cookies do site são utilizados anonimamente
em estatísticas agregadas e não serão usados para recolher qualquer informação de carácter pessoal.
O utilizador pode aceitar, recusar ou eliminar os cookies. A maioria dos browsers ou aplicações de
navegação na Internet aceita cookies automaticamente. No entanto, o utilizador pode alterar as
definições do seu browser relativamente à aceitação ou não de cookies. Uma vez que todos os
browsers são diferentes, indicamos infra os links para os navegadores mais utilizados:
Cookies no internet explorer : http://windows.microsoft.com/pt-pt/windows-vista/block-orallow-cookies
Cookies no firefox : https://support.mozilla.org/pt-PT/kb/Activar%20e%20Desactivar%20cookies
Cookies no chrome : https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=pt-pt
Cookies no safari web
eios : https://support.apple.com/kb/PH17191?locale=pt_PT e https://support.apple.com/ptpt/HT201265

Alterações à Política de Privacidade
A legislação sobre a proteção de dados bem como a presente política de privacidade estão sujeitas a
revisão pelo que se recomenda ao utilizador a consulta regular das informações sobre privacidade
constantes do site.
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