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POLÍTICA DE PRIVACIDADE 

DA GRANDE LOJA FEMININA DE PORTUGAL (GLFP) 

 

 
A GLFP respeita a sua privacidade. Esta Política de Privacidade descreve quem somos, 

para que finalidades podemos usar os seus dados, como os tratamos, com quem os 

partilhamos, durante quanto tempo os conservamos, assim como as formas de entrar em 

contacto connosco e de exercer os seus direitos. 

 

 
1 – IDENTIFICAÇÃO DA IDENTIDADE DO RESPONSÁVEL 

Os seus dados serão tratados pela GLFP, pessoa colectiva nº 501559833, com sede na 

Rua da Palma, n.º 288 – 1º, em Lisboa. A GLFP é responsável pelo tratamento de dados 

pessoais na acepção do Regulamento Geral sobre a Protecção de Dados. 

 

2 - FINALIDADES DO TRATAMENTO DOS DADOS PESSOAIS DAS 

ASSOCIADAS 

As finalidades previstas do tratamento dos dados pessoais das associadas são as 

seguintes: 

a) Registo administrativo relacionado com a entrada e permanência na Maçonaria; 

b) Divulgação de informação relacionada com a actividade desenvolvida pelos 

órgãos ou Lojas da GLFP nos termos dos seus estatutos e regulamentos internos; 

c) Manutenção do registo actualizado das associadas mesmo nas situações de 

recusa de admissão, de demissão ou afastamento; 

d) Divulgação de informações de qualquer natureza conexas com obediências 

maçónicas com as quais a GLFP tenha estabelecido protocolos; 

e) Assegurar a segurança da rede e de informação; 

f) Tratamento de dados, nomeadamente endereço de e-mail, com vista a facilitar a 

comunicação com a mesma dentro da GLFP; 

 

3 - RAZÕES DO TRATAMENTO DA SUA INFORMAÇÃO 

Quando preenche o formulário do Pedido de Adesão, os seus dados pessoais (como o 

nome, data de nascimento, naturalidade, nacionalidade, morada, telefone/telemóvel, e- 

mail, profissão, habilitações literárias e/ou estado civil) são recolhidos pela GLFP e 

tratados de forma a acautelar o cumprimento de toda as obrigações regulamentares e 

internas da GLFP e ainda responder a questões, pedidos, informação e comunicação 

necessárias no âmbito da actividade maçónica. 

Os dados pessoais que nos fornece serão também tratados para os fins indicados no 

momento da recolha dos mesmos, concretamente para as finalidades assinaladas na 

mesma política de privacidade em conformidade com a legislação em vigor.
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4 - PRAZOS DE CONSERVAÇÃO DE DADOS 

A nossa política consiste na conservação de dados apenas durante o período necessário 

para a observância dos propósitos para os quais estes foram recolhidos, em 

conformidade com a legislação vigente, os estatutos e o regulamento interno da GLFP. 

 

5 - DIREITOS DA ASSOCIADA: 

As associadas poderão, relativamente aos dados fornecidos: 

 

 
a) Solicitar o acesso à informação que mantenhamos sobre si. Como titular dos 

dados pessoais, tem o direito a obter a confirmação de que os dados que lhe 

digam respeito são ou não objecto de tratamento e, se for o caso, de aceder aos 

seus dados pessoais e aceder às informações previstas na lei. 

b) Solicitar a rectificação da informação caso esteja inexacta ou incompleta. Como 

titular dos dados pessoais, tem o direito a que a GLFP, sem demora injustificada, 

rectifique os dados inexactos ou incompletos que lhe digam respeito. 

c) Solicitar que os seus dados pessoais sejam apagados. Enquanto titular dos dados 

pessoais, tem o direito de solicitar à GLFP o apagamento dos seus dados, sem 

demora injustificada, e esta tem a obrigação de apagar os dados pessoais, sem 

demora injustificada, quando se aplique, designadamente, um dos seguintes 

motivos: 

i. Os dados pessoais deixaram de ser necessários para a finalidade 

que motivou a sua recolha ou tratamento; 

ii. Retirou o seu consentimento para o tratamento de dados (nos 

casos em que o tratamento é baseado no consentimento) e não 

subsistir o fundamento para qualquer tratamento; 

iii. Opõe-se ao tratamento e não existem interesses estatutários ou 

regulamentares que legitimamente justifiquem o tratamento. 

d) Solicitar a limitação do tratamento dos seus dados pessoais. Enquanto titular dos 

dados tem o direito de solicitar à GLFP a limitação do tratamento dos seus dados 

se se aplicar, designadamente, uma das seguintes situações: 

i. Contestar a exactidão dos dados pessoais, durante um período que 

permita à GLFP verificar a sua exactidão; 

ii. Se se tiver oposto ao tratamento, até se verificar que os motivos 

legítimos do responsável pelo tratamento prevalecem sobre os do 

titular dos dados. 

e) Se o tratamento depender do seu consentimento, tem direito a retirá-lo. 

 
Caso pretenda exercer qualquer um dos seus direitos, o seu pedido de acesso, 

rectificação ou supressão, limitação de tratamento, oposição, portabilidade, 

deverá ser enviado por escrito através dos Núcleos onde está inscrita. Em caso 

de necessidade de contacto direito com a GLFP deverá enviar qualquer pedido 

para o seguinte e-mail: rpd.glfp@gmail.com 

 

 

mailto:rpd.glfp@gmail.com
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6 - DEVERES OBRIGAÇÕES DA ASSOCIADA 

A associada obriga-se a informar a GLFP, através do Núcleo em que está inscrita, de 

qualquer alteração aos seus dados pessoais, por forma a que se proceda à sua 

actualização e/ou correcção imediata, não podendo, em caso de inexactidão dos 

mesmos, ser assacada responsabilidade alguma à GLFP quando tal falta resulte de 

omissão da associada. 

 

 
7 - SEGURANÇA E CONFIDENCIALIDADE 

Empenhamo-nos em manter os seus dados seguros, sendo que empregamos medidas de 

segurança apropriadas para assegurar a protecção dos seus dados pessoais e impedir o 

acesso a pessoas não autorizadas. Submetemos os nossos sistemas e políticas de 

segurança a análises periódicas de forma a garantir que os dados estão seguros e 

protegidos. No entanto, a transmissão de informação através de Internet não é 

completamente segura e não podemos garantir absolutamente a segurança da 

informação transmitida através do nosso sítio. 

Respeitamos também a confidencialidade da sua informação. Como tal, não 

disponibilizamos, seja por que forma for, a sua informação a qualquer terceiro. A GLFP 

assume o compromisso de manter a sua informação confidencial de acordo com esta 

Política de Privacidade e a legislação aplicável. 

 

8 - CONTACTO PARA ESCLARECIMENTOS 

Se permanecer com alguma dúvida relativamente ao tratamento dos seus dados pessoais, 

ou pretender exercer algum dos seus direitos, por favor contacte-nos: 

E-mail: rpd.glfp@gmail.com  

Morada: Rua da Palma n.º 288 – 1º, 1100-394 Lisboa 
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