
Política de Privacidade   

Tratamento de Dados Pessoais dos Praticantes Filiados   

(para efeitos do disposto no artigo 14º do Regulamento (UE) 2016/679 do 

Parlamento Europeu e do Conselho, de 27 de Abril de 2016 – RGPD)   

Identidade do Responsável: Federação Portuguesa de Esgrima, doravante 

designada por FPE, com sede na Avenida de Berna, nº 31, 1º direito, 

1050038, Lisboa, Portugal   

Finalidade do Tratamento de Dados Pessoais: O Tratamento de Dados 

Pessoais dos Praticantes Filiados tem como finalidade a gestão dos filiados 

na FPE, por forma a prosseguir os fins e alcançar os objetivos constantes dos 

Estatutos, bem como a cumprir e fazer cumprir os regulamentos internos e 

a regulamentação da Federação Internacional de Esgrima   

Fundamento Jurídico para o Tratamento: O Tratamento de Dados Pessoais 

dos Praticantes Filiados, para além de ser necessário para a prática da 

esgrima, nomeadamente, para a participação em provas nacionais e 

internacionais, é também necessário para o cumprimento de obrigações 

legais e para efeito dos interesses legítimos da FPE   

Categorias de Dados Pessoais: São tratados dados de identificação (por 

exemplo, nome, género, data de nascimento e número de cartão de 

cidadão), dados de contacto, dados relacionados com a saúde dos filiados 

(ex: dados constantes das participações de sinistros) e dados relativos à 

disciplina desportiva   

Destinatários dos Dados Pessoais: Os dados pessoais dos Praticantes filiados 

poderão ser comunicados à Federação Internacional de Esgrima e à 

Confederação Europeia de Esgrima, ao Comité Olímpico de Portugal, ao 

Instituto Português do Desporto e Juventude,  à Autoridade Antidopagem 

de Portugal e à Seguradora, para efeitos de execução do contrato de seguro 

de acidentes pessoais     

Prazo de conservação dos Dados Pessoais: Os dados pessoais são 

conservados enquanto se mantiver a relação entre a FPE e o titular dos 

dados, para além dos prazos necessários para o cumprimento de obrigações 



legais e regulamentares, para a resolução de reclamações e eventuais 

processos judiciais. Poderá, no entanto, estender-se o prazo de conservação 

de alguns dados pessoais exclusivamente para fins históricos e estatísticos   

Interesses legítimos da FPE: A FPE trata, também, os dados pessoais dos 

seus Praticantes filiados com finalidades históricas e estatísticas, adotando 

sempre que possível, regras de anonimização e minimização   

Exercício de Direitos: Os titulares dos dados pessoais podem solicitar à FPE 

a retificação dos seus dados pessoais, a limitação do seu tratamento, o 

apagamento dos dados e podem opor-se ao tratamento, nos termos 

previstos nos artigos 16º a 18º e 21º do Regulamento Geral sobre a 

Proteção de Dados (RGPD).    

Os Praticantes filiados poderão exercer os seus direitos para o email 

fpe@fpe.pt   

Origem dos Dados Pessoais: Os dados pessoais dos Praticantes filiados são 

recolhidos através dos Clubes ou Salas de Armas       

Direito de apresentar reclamação à autoridade de controlo: Os titulares dos 

dados pessoais podem apresentar reclamação à Comissão Nacional de 

Proteção de Dados   

   

A Federação Portuguesa de Esgrima poderá alterar a sua Política de 

Privacidade a   

qualquer momento. Estas alterações serão publicitadas no site 

https://www.fpe.pt. Caso as alterações tenham um impacto substancial nos 

direitos e liberdades dos titulares dos dados, a FPE notificá-los-á através dos 

dados e contacto que tenham sido fornecidos.    

   

Lisboa, 1 Agosto 2022   
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