Política de Privacidade
A Associação Portuguesa de Editores e Livreiros – Agência Nacional de ISBN é responsável pela
atribuição de números de ISBN e prefixos a editores sediados em Portugal Continental, Açores,
Madeira, Angola, Cabo Verde, Guiné‐Bissau, Moçambique, São Tomé e Príncipe e Timor‐Leste. Por
forma a desempenhar esta função, a Agência Nacional recolhe dados acerca de cada entidade editora
(seja Pessoa Singular ou Pessoa Coletiva) quando esta nos contacta para solicitar um ISBN pela
primeira vez e esta informação é atualizada a cada atribuição subsequente.
A informação recolhida poderá incluir dados pessoais sujeitos à provisão da Comissão Nacional de
Proteção de Dados (CNPD), tais como um nome de contacto, endereços de email, números de
telefone, números de fax e, para Pessoa Singulares, o endereço postal. Os seus dados são afetados
pela legislação sobre Proteção de Dados Pessoais pois a Agência Nacional de ISBN fornece‐os à
entidade internacional, reguladora do sistema, a Agência Internacional de ISBN, uma organização
sediada no Reino Unido.
A Agência Nacional recolhe esta informação por duas razões principais. Em primeiro lugar para fazer
o registo da entidade editora, no sistema e atribuir‐lhe um prefixo. O editor terá que facultar esta
informação para que a Agência Nacional possa atribuir um prefixo.
Em segundo lugar, a Agência Nacional recolhe estes elementos para que os possa transmitir à Agência
Internacional para que possam constar no diretório disponibilizado publicamente: o GRP ‐Global
Register of Publishers (http://www.grp.isbn‐international.org). Esta base de dados é gerida pela
Agência Internacional de ISBN e contempla informação acerca dos prefixos de editor atribuídos pelas
diferentes agências nacionais de ISBN espalhadas pelo mundo.
Não é obrigatório partilhar dados pessoais no GRP a não ser o nome do editor e o prefixo que lhe foi
atribuído. Outros detalhes poderão ser mantidos em privado. Não obstante, recomendamos que o
editor autorize que os seus elementos sejam disponibilizados publicamente. Isto permitirá melhorar
a sua visibilidade: o público poderá contactar o editor e saber mais sobre os seus livros, bem como a
melhor forma de os obter. Poderá aumentar as suas vendas!
Se pretender que todos os seus dados sejam visualizados no GRP, ou facultados a terceiros, preencha
o formulário de pedido, disponibilizado em http://isbn.apel.pt. Caso pretenda que determinados
dados sejam omitidos do GRP, agradecemos que seja enviado para a Agência Nacional, um email com
essa solicitação: isbn@apel.pt. Importa recordar que a Agência Nacional, ainda assim, irá reter esta
informação nos seus registos privados pelos motivos já referidos acima. No entanto, se a Agência
Nacional for informada atempadamente que o editor não quer que os seus dados sejam partilhados
com terceiros, agirá em conformidade. De realçar que o editor poderá alterar as suas preferências
após submissão do formulário, enviando um email para isbn@apel.pt.

