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1 - QUEM SOMOS. QUE FAZEMOS
A ARBCAS - Associação de Regantes e Beneficiários de Campilhas e Alto Sado é uma Associação sem
fins lucrativos, Tutelada pelo Estado, através do Ministério da Agricultura, constituída em 13 de abril de 1954,
com Alvarás de 15 de junho de 1954 e de 20 de fevereiro de 1971, reconhecida como Pessoa Coletiva de
Direito Público (Portaria nº 386 de 07/12/95).
A ARBCAS possui autonomia administrativa e financeira, não sendo economicamente dependendo do Estado,
assumindo por inteiro os custos operacionais e de conservação e manutenção das estruturas que estão a seu
cargo. Os orgãos sociais, incluindo a Direção, exercem as suas funções a título gracioso. Os funcionários da
ARBCAS possuem vínculo laboral do setor privado, sendo as relações laborais reguladas por ACT
estabelecido com o SETAAB.
Em 1995, por força da nova legislação entretanto publicada - Decreto Lei no 269/82 e Decreto Regulamentar
no 84/82 - foram aprovados os novos Estatutos, os quais, por Despacho do Ministro da Agricultura viriam a ser
aprovados em 17/11/1995.
Em 15/04/2013 foi assinado Contrato de Concessão com a DGADR-Direcção-Geral de Agricultura e
Desenvolvimento Rural, conforme minuta aprovada por Despacho nº 5000/2013 de 04/04/2013 do Secretário
de Estado das Florestas e Desenvolvimento Rural (DR nº72/2ª Série de 12/04/2013). Apenso a este
compromisso está o Contrato de Concessão/Título de Recursos Hídricos nº 3/CSB/SD/2011 emitido em
30/09/2011 pela APA-Agência Portuguesa do Ambiente/ARH Alentejo.
Missão
Assegurar a exploração, conservação e manutenção das obras de fomento hidroagrícola ou das partes desta
que lhe forem entregues;
Realizar trabalhos complementares destinados a aumentar a utilidade das obras, de acordo com os projetos
aprovados pela Tutela;
Colaborar com todos os serviços do Estado no estudo e execução das medidas relativas ao desenvolvimento
técnico, económico e social da zona beneficiada;
Promover as acções de melhoramento que conduzam a uma utilização racional da terra e da água e fomentar
o uso das tecnologias de manejo da água e do solo mais apropriados.
Valores
Gerir a água com racionalidade, servindo a região e os beneficiários com este recurso escasso;
Atuar com rapidez e eficiência, garantindo a fiabilidade dos sistemas de distribuição;
Acautelar e valorizar os bens naturais e ambientais dos sistemas aquíferos envolventes dos sistemas de rega.
Outras atividades
Apoio técnico aos agricultores (elaboração de cartas de solos e aptidão ao regadio, marcação de culturas,
apoio na elaboração de processos de candidatura a subsídios, acompanhamento técnico e apoio na
elaboração de projetos, análises de solos, etc);
Venda de gasóleo a preço reduzido;
Serviço de aluguer de máquinas;
Representação da agricultura regional junto de entidades governamentais e organizações da lavoura;
Recolha de elementos estatísticos
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2 - DADOS PESSOAIS
Dados pessoais referem-se a qualquer informação, de qualquer natureza e independentemente do respetivo
suporte, incluindo papel, registo informático, som e imagem, relativa a uma pessoa singular identificada ou
identificável.
É considerada identificável a pessoa que possa ser identificada direta ou indiretamente, designadamente por
referência a um número de identificação ou a um ou mais elementos específicos da sua identidade física,
fisiológica, psíquica, económica, cultural ou social.
3 - DADOS PESSOAIS RECOLHIDOS NA ARBCAS E FINALIDADES
A ARBCAS, no âmbito da sua actividade, procede à recolha e ao tratamento dos dados pessoais necessários
à prestação de serviços, fornecimento de produtos, elaboração de contratos, divulgação de avisos ou
circulares de interesse dos beneficiários e tratamento estatístico interno, tratando em base de dados os
elementos necessários para o cumprimento legal das suas obrigações.
Para efetuar a sua actividade no âmbito da gestão das tarefas que lhes estão incumbidas, a ARBCAS tem ao
seu serviço funcionários com vinculo efetivo e precário, dos quais regista em base de dados os elementos
necessários para o cumprimento legal das suas obrigações remuneratórias, contributivas e outras decorrentes
das imposições legais relativas a recursos humanos.
4 – ÂMBITO DA ATUAL POLÍTICA DE PRIVACIDADE
A partir de 25 de maio passa a ser aplicável o Regulamento Geral sobre a Proteção de Dados Pessoais –
Regulamento n.º 2016/679 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 27 de abril de 2016, que estabelece as
regras relativas à proteção, tratamento e livre circulação dos dados pessoais das pessoas singulares e que se
aplica diretamente a todas as entidades que procedam ao tratamento desses dados, em qualquer Estado
Membro da União Europeia.
A privacidade e a proteção de dados sempre representaram uma preocupação para a ARBCAS. Estamos
empenhados em garantir que todos os seus dados pessoais são tratados e protegidos de acordo com o novo
Regulamento Geral de Proteção de Dados (Regulamento (UE) nº 2016/679, de 27 de abril.
5 - QUANDO E COMO RECOLHEMOS OS SEUS DADOS
A ARBCAS recolhe os seus dados por escrito, por telefone, ou através de meios eletrónicos, mediante o seu
consentimento. Por regra, os dados pessoais são recolhidos quando o beneficiário, na qualidade de cliente,
proprietário, rendeiro ou usufrutuário requer um dos nossos produtos ou serviços. No caso de admissões de
funcionários serão recolhidos os dados necessários para elaboração de contrato, inscrição na segurança social,
autoridade tributária e outros organismos do Estado.
Alguns dados pessoais são de fornecimento obrigatório e, em caso de falta ou insuficiência desses dados, a
ARBCAS não poderá disponibilizar o produto ou serviço em causa pelo que informará os beneficiários da
natureza obrigatória do fornecimento dos dados. No caso dos funcionários, sem os dados pessoais essenciais
não poderá ocorrer a contratação e a liquidação das obrigações remuneratórias e legais.
Os dados pessoais recolhidos são tratados informaticamente e no estrito cumprimento da legislação de
proteção de dados pessoais, sendo armazenados em base 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 foi
dado o consentimento por parte do titular dos dados.
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6 - POR QUANTO TEMPO CONSERVAMOS OS SEUS DADOS PESSOAIS
Os dados serão armazenados e conservados apenas pelo período mínimo necessário para as finalidades que
motivaram a sua recolha ou o seu posterior tratamento ou, pelo período de tempo autorizado pela Comissão
Nacional de Proteção de Dados, findo o qual os mesmos serão eliminados.

7 - COMO PODERÁ ACEDER, RETIFICAR, CANCELAR OU OPOR-SE AO TRATAMENTO DOS SEUS
DADOS PESSOAIS
Nos termos da Lei de Proteção de Dados Pessoais, é garantido ao titular dos dados, o direito de acesso,
atualização, retificação ou eliminação dos seus dados pessoais, mediante pedido escrito endereçado ao
responsável de Proteção de Dados Pessoais da ARBCAS, através dos seguintes contactos:
Estrada Nacional 261/2
Alvalade
7565-014 ALVALADE
Telef.269590034; 269595127; 961407231
Email: arbcas@sapo.pt.
8 - AS MEDIDAS ADOTADAS PELA ARBCAS PARA ASSEGURAR A SEGURANÇA DOS SEUS DADOS
PESSOAIS?
A ARBCAS assume o compromisso de garantir a proteção da segurança dos dados pessoais que nos são
disponibilizados, tendo aprovado e implementado rigorosas regras nesta matéria. O cumprimento destas
regras constitui uma obrigação indeclinável de todos aqueles que legalmente aos mesmos acedem.
Tendo presente a grande preocupação e empenho que a ARBCAS revela na defesa das questões de
privacidade, foram adotadas diversas medidas de segurança, de carácter técnico e organizativo, de forma a
proteger os dados pessoais que nos são disponibilizados contra a sua difusão, perda, uso indevido, alteração,
tratamento ou acesso não autorizado bem como, contra qualquer outra forma de tratamento ilícito.
Neste sentido, os formulários de recolha e todos os dados pessoais que nos cede sobre si, ficam armazenados
de forma segura nos sistemas físicos e informáticos da ARBCAS a coberto de todas as medidas de segurança
físicas e lógicas, que entendemos serem indispensáveis à proteção dos seus dados pessoais.
Os funcionários da ARBCAS recebem instruções precisas e rigorosas sobre a forma como organizam a
manuseiam os dados pessoais e subscrevem termos de confidencialidade e responsabilidade que os
comprometem pessoalmente.
Os dados, depositados em meios físicos e informáticos são guardados na sede da ARBCAS, são
salvaguardados por meios físicos, alarmes e videovigilância.
Os sistemas informáticos da ARBCAS possuem chaves encriptadas de acesso, salvaguardando que todo e
qualquer uso acesso fique registado.

9 - EM QUE CIRCUNSTÂNCIAS EXISTE COMUNICAÇÃO DE DADOS A OUTRAS ENTIDADES
A ARBCAS, não facultará, qualquer dado pessoal a terceiros, salvo qualquer obrigação legal ou mandato
judicial. Esta situação excepcional será comunicada ao titular, caso venha a ocorrer.
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10 – SUBCONTRATAÇÃO A OUTRAS ENTIDADES DE SERVIÇOS COM ACESSO A DADOS PESSOAIS
A ARBCAS poderá subcontratar serviços a pessoa singular ou colectiva, ou outro organismo que trate os
dados pessoais por conta do responsável pelo tratamento destes. Os subcontratantes terão obrigações e
responsabilidades directas, o que significa que podem ser directamente responsabilizados. O tratamento de
dados por subcontratação é regulado por contrato que vincula este ao responsável pelo tratamento, estabelece
o objecto e a duração do tratamento, a sua natureza e finalidade, o tipo de dados pessoais.

11 - EM CASO DE VIOLAÇÃO DE DADOS PESSOAIS, QUE MEDIDAS SERÃO TOMADAS
Qualquer violação de dados pessoais por quebra de segurança que provoque, de modo acidental ou ilícito, a
destruição, a perda, a alteração, a divulgação ou o acesso, não autorizado, a dados pessoais transmitidos,
conservados ou sujeitos a qualquer outro tipo de tratamento, que ocorra na ARBCAS será obrigatoriamente
notificada à CNPD no prazo de 72 horas.
Tem o direito de receber uma notificação, nos termos previstos no Regulamento, caso ocorra uma violação dos
seus dados pessoais, podendo apresentar reclamações perante a(s) autoridade(s).

Alvalade, 24 de maio de 2018

A DIREÇÃO DA ARBCAS
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