
 

 

No Banco de Tempo, aquando da inscrição dos membros, recolhemos diversos dados pessoais: nome; 

números de identificação; morada; números de telefone; endereço de correio eletrónico e outros 

dados registados no campo das observações que nos permitem identificar as pessoas.  

O Regulamento Geral de Proteção de Dados, do Parlamento Europeu e do Conselho, que entrou em 

vigor a 25 de maio de 2018, vem exigir a adoção de novos procedimentos, por parte das agências do 

Banco de Tempo, em matéria de proteção de dados pessoais. 

Neste documento, apresentamos um conjunto de informações e orientações práticas para que a Rede 

Nacional do Banco de Tempo assegure o cumprimento das obrigações legais em matéria de proteção 

de dados. 

 

 

Passou a ser obrigatório obter do titular dos dados (membro do Banco de Tempo) uma declaração 

inequívoca e explícita de consentimento da utilização dos seus dados no Banco de Tempo. 

Isto traduz-se em mudanças no formulário de inscrição/ficha de membro do Banco de Tempo, que 

passaram a incluir a frase: 

 

“Tenho conhecimento de que os dados recolhidos, aquando da minha inscrição no Banco de Tempo, 

serão utilizados exclusivamente nas atividades próprias deste projeto e não serão fornecidos a outras 

entidades 

Autorizo a recolha de material fotográfico, áudio ou vídeo no decurso de atividades do Banco de 

Tempo e a posterior utilização das mesmas para divulgação deste projeto. 

 

Deverá ser pedido aos membros do Banco de Tempo que preencheram os formulários de inscrição 

antes da introdução desta frase de consentimento que assinem uma declaração nos seguintes termos: 

Declaração 

“Declaro ter conhecimento de que os dados recolhidos, aquando da minha inscrição no Banco de 

Tempo ou no âmbito de atividades do Banco de Tempo, serão utilizados exclusivamente nas atividades 

próprias deste projeto e não serão fornecidos a outras entidades. 

Mais acrescento que autorizo a recolha de material fotográfico, áudio ou vídeo no decurso de 

atividades do Banco de Tempo e a posterior utilização das mesmas para divulgação deste projeto. 

 

Data e assinatura 



 

Todas as declarações (algumas poderão ser enviadas por email) têm de ser arquivadas em suporte de 

papel, para poderem documentar o cumprimento da exigência legal de obtenção de consentimento 

explícito do/a titular. 

 

 relativos à conservação e proteção de dados 

• A palavra-passe deve estar apenas ao acesso de pessoas com responsabilidades na gestão da 

agência do Banco de Tempo.  

• As fichas de membro/formulários de inscrição, em suporte de papel, devem ser guardadas em 

armários fechados à chave. 

• O Graal tomará medidas de reforço da segurança dos dados pessoais na plataforma de gestão 

dos dados do Banco de Tempo (encriptação dos dados). 

 

A lei prevê o direito ao apagamento dos dados, ou seja, o “direito a ser esquecido”. 

Se um membro nos informa da sua intenção de cessar a sua participação no Banco de Tempo teremos 

de: 

• Na plataforma digital de gestão dos dados do Banco de Tempo ou noutro suporte digital, 

apagar os dados do membro que tenha manifestado a intenção de cessar a sua participação 

no Banco de Tempo, substituindo o seu nome pela expressão “membro inativo” e atribuindo-

lhe um número de ordem (por exemplo, o primeiro membro a desistir passa a ser o “membro 

inativo 1”; o segundo “o membro inativo 2” e assim sucessivamente). 

• Na ficha de membro/formulário de inscrição (em suporte de papel), tornar ilegíveis os dados 

pessoais, recorrendo a corretor ou caneta preta. 

 

 

Os emails de envio de informação sobre o Banco de Tempo e as suas atividades, através de listas de 

contactos que envolvam pessoas/organizações não membros do Banco de Tempo, deverão incluir, no 

final, uma frase semelhante à que abaixo se apresenta: 

“Caso pretenda a remoção do seu endereço de email da lista de divulgação de informação sobre o 

Banco de Tempo, por favor, responda a esta mensagem colocando como assunto a palavra 

“REMOVER”. 

Caso se recebam emails com o pedido de remoção da lista de contactos, deve proceder-se, de 

imediato, à sua eliminação. 

 


