
DECLARAÇÃO DE PRIVACIDADE – Festival da Juventude 

Através do presente documento informamos os termos nos quais iremos tratar os dados 

pessoais que nos forneça para efeitos de análise do seu processamento enquanto 

participante do Festival da Juventude no âmbito da Jornada Mundial da Juventude Lisboa 

2023 (doravante “JMJ Lisboa 2023”). 

1. Responsável pelo Tratamento dos seus dados pessoais: 

Identificação: Fundação JMJ - Lisboa 2023 (doravante apenas “Fundação” ou “JMJ”) 

Número de pessoa coletiva: 591 001 420 

Morada: Mosteiro de São Vicente de Fora, Campo de Santa Clara, 1100-472 Lisboa 

Endereço eletrónico: geral@lisboa2023.org 

E 

Identificação:  Dicastério para os Leigos, a Família e a Vida  

Morada: 00120, Cidade do Vaticano 

Endereço eletrónico: info@laityfamilylife.va 

No tratamento dos seus dados pessoais seguimos os princípios da licitude, lealdade, 

transparência, limitação das finalidades, minimização dos dados, exatidão, limitação da 

conservação, integridade e confidencialidade e responsabilidade. 

Através da presente Declaração de Privacidade, informamos que os seus dados pessoais 

serão tratados nos seguintes termos: 

 

2. Finalidade de tratamento dos dados pessoais e categorias de dados pessoais:  

Recolhemos e tratamos os seus dados pessoais para finalidades específicas, necessárias 

para gerir e acompanhar a sua inscrição, no âmbito da JMJ Lisboa 2023. 

Assim, procedemos ao tratamento dos seus dados pessoais com as seguintes finalidades: 



Trataremos os seus dados pessoais, para efeitos de análise e verificação de entradas de 

pessoas que pretendam participar, bem como admissão da inscrição e gestão de 

colocações, de forma a garantir a sustentabilidade e possibilidade da presença de todos, no 

âmbito da JMJ Lisboa 2023. 

Neste sentido, utilizaremos os seus dados pessoais recolhidos no processo de inscrição, de 

forma a garantir a sua identificação junto do staff da organização, igualmente para definição 

de acessos a locais de acesso restrito, e melhor gestão entre membros e para com a própria 

JMJ, no âmbito da JMJ Lisboa 2023.  

Caso os seus dados pessoais sejam utilizados para a realização de análises estatísticas para 

auxílio à gestão e à tomada de decisão, os mesmos dados pessoais serão anonimizados para 

o efeito, com recurso a tecnologias da informação.  

3. Categorias de dados pessoais 

“Dados de identificação”, sendo esses os dados essenciais para que se identifiquem os 

titulares de dados, apenas para efeitos de inscrição na feira das vocações.  

Através da entrega dos dados pessoais em causa, declara que tomou conhecimento da 

Declaração de Privacidade que lhe é aplicável e de tudo o disposto nesta Política.  

 

4. Legitimidade para o tratamento dos seus dados pessoais: 

Os seus dados pessoais irão ser tratados com os seguintes fundamentos jurídicos: 

i. Tomada de diligências pré-contratuais a pedido do titular dos dados; 

ii. O nosso interesse legítimo em tomar uma decisão informada, no âmbito de 

quem é permitido entrar nos espaços do Festival da Juventude.   

  



5. Destinatários dos dados pessoais: 

Podemos comunicar os seus dados pessoais a entidades terceiras para efeitos de 

cumprimento das obrigações legais que em cada caso sejam aplicáveis ou nos casos em que 

tal se revele necessário para a prossecução das finalidades do tratamento de dados 

pessoais, anteriormente indicadas. 

Sempre que o tratamento de dados pessoais seja realizado através de prestadores de 

serviços externos, que atuam como subcontratantes, seguimos critérios rigorosos na 

seleção de prestadores de serviços, a fim de cumprir com as suas obrigações de proteção 

de dados, comprometendo-nos a subscrever com os mesmos um acordo de tratamento de 

dados. 

O acesso a ficheiros de documentos de identificação ou documentos equivalentes será 

condicionado e restrito apenas aos colaboradores da JMJ que efetivamente necessitem dos 

mesmos, através de uma política de permissões de acesso ao nível do software que os aloja. 

6. Por quanto tempo iremos conservar os seus dados pessoais? 

Para efeitos de prossecução das finalidades identificadas no ponto 2, os seus dados pessoais 

serão conservados até que sejam necessários para assegurar as finalidades indicadas 

anteriormente. Findo esse período, os dados serão eliminados..  

7. Quais são os seus direitos? 

Como titular dos dados tem os seguintes direitos relativamente ao tratamento dos seus 

dados pessoais: 

 Acesso: Poderá obter informação se estamos a tratar os seus dados pessoais, assim 

como consultar os seus dados pessoais incluídos em arquivos desta sociedade. 

 Retificação: Poderá alterar os seus dados pessoais quando estejam incorretos assim 

como completar aqueles que estejam incompletos. 



 Apagamento: Poderá solicitar o apagamento dos seus dados pessoais quando, entre 

outras razões, os dados pessoais já não sejam necessários para as finalidades para 

os quais foram recolhidos. 

 Oposição: Em determinadas situações poderá requerer que os seus dados pessoais 

deixem de ser tratados. Iremos cessar o tratamento dos dados pessoais, exceto se 

existirem motivos legítimos ou para a declaração, exercício ou defesa de direitos 

num processo administrativo, judicial ou extrajudicial. 

 Limitação do tratamento: Poderá requerer a limitação do tratamento dos seus 

dados pessoais nas seguintes situações: (a) durante a contestação da exatidão dos 

seus dados pessoais; (b) quando o tratamento for ilícito e se tenha oposto ao mesmo 

e solicitado a limitação do uso dos dados pessoais; (c) quando já não precisemos de 

tratar os seus dados pessoais, mas precise dos mesmos para o exercício ou defesa 

de direitos num processo administrativo, judicial ou extrajudicial; (d) quando se 

tenha oposto ao tratamento dos seus dados pessoais para o cumprimento de uma 

obrigação de interesse público ou para a satisfação de um interesse legítimo, 

enquanto se verificar que esses motivos legítimos para o tratamento prevalecem 

sobre os seus motivos. 

 Portabilidade: Em determinadas situações terá direito a receber, num formato 

estruturado, de uso corrente e leitura automática, os dados pessoais que nos tenha 

disponibilizado e aqueles que se tenham obtido a partir da sua relação connosco, 

assim como a transmiti-los a outra entidade. 

Se tiver qualquer questão ou pretender exercer os referidos direitos, poderá enviar um e-

mail para geral@lisboa2023.org. Para o exercício dos seus direitos, caso seja necessário, 

poderemos solicitar o envio de um documento que comprove a sua identidade. Deverá 

também indicar o direito que pretende exercer. O exercício dos direitos é gratuito, exceto 

se se tratar de um pedido manifestamente infundado, excessivo ou reiterado.  



Notamos que poderá sempre apresentar uma reclamação junto da Autoridade de Controlo 

para a Proteção de Dados Nacional: Comissão Nacional de Proteção de Dados (CNPD) 

através do website ou do email geral@cnpd.pt. 

 

Através da entrega dos dados pessoais em causa, declara que tomou conhecimento da 

Declaração de Privacidade que lhe é aplicável e de tudo o disposto nesta Política.  

 

 

 

https://www.cnpd.pt/cidadaos/participacoes/
mailto:geral@cnpd.pt

