
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

POLÍTICA DE PRIVACIDADE E TRATAMENTO DE 

DADOS PESSOAIS 
Toda e qualquer questão relativa à presente PPTDP e ao RGPD devem ser remetidas para o endereço electrónico 

rgpd@cspsm.pt 

Direitos dos Titulares dos Dados Pessoais 

Os cidadãos têm direito a: 

✓ informação sobre o tratamento dos seus dados pessoais; 

✓ obter acesso aos dados pessoais conservados que lhes digam respeito; 

✓ solicitar a correção de dados pessoais incorretos, inexatos ou incompletos; 

✓ solicitar o apagamento de dados pessoais que já não sejam necessários ou caso o seu tratamento seja ilícito; 

✓ opor-se ao tratamento dos seus dados pessoais para efeitos de comercialização ou por motivos que digam respeito à sua situação específica; 

✓ solicitar a limitação do tratamento dos seus dados pessoais em casos específicos; 

✓ receber os seus dados pessoais em formato de leitura automática e enviá-los para outro responsável pelo tratamento («portabilidade dos dados»); 

✓ solicitar que as decisões tomadas com base em tratamento automatizado que lhes digam respeito ou que os afetem significativamente e que se baseiem nos seus dados 
pessoais sejam tomadas por pessoas singulares e não apenas por computadores. Também tem o direito, neste caso, de manifestar o seu ponto de vista e de contestar a 
decisão. 

Para exercer os seus direitos, pode contactar-nos através do e:mail : rgpd@cspsm.pt 

Como entidade responsável pelo tratamento cumpre-nos fornecer as informações constantes do art. 13.º do RGPD, as quais se consideram prestadas pela leitura da nossa Política de 

Privacidade e Tratamento de Dados Pessoais (consulte o nosso website ou solicite a mesma em suporte papel na nossa Secretaria). 

 

✓ O CSP São Silvestre do Gradil, no âmbito da sua actividade, procede à recolha e ao tratamento dos dados pessoais necessários no âmbito do contrato de prestação de 
serviços, do processo individual do utente e das diligências relacionadas com a frequência no mesmo. O CSP São Silvestre do Gradil garante o sigilo e privacidade dos 
dados recolhidos, de acordo com a presente política interna de tratamento de dados, na defesa dos interesses vitais dos utentes e para os fins legais necessários. 

✓ Os destinatários dos dados são entidades externas subcontratadas no âmbito da prestação do serviço do CSPSJL, devidamente fundamentadas, bem como as entidades a 
que somos obrigados por força de disposição legal. 

✓  Todos os seus dados pessoais serão conservados apenas durante o período legalmente obrigatório, descritos no código de conduta, sendo que na sua conservação é 
garantido o sigilo e a confidencialidade preconizadas pelo RGPD. 

✓ Dispõe V. Exa do direito de solicitar-nos o acesso aos dados pessoais que lhe digam respeito, bem como a sua retificação ou o seu apagamento, e a limitação do 
tratamento no que disser respeito ao titular dos dados, ou do direito de se opor ao tratamento, bem como do direito à portabilidade dos dados. 

✓ Pode, V. Exa., retirar o consentimento para o presente tratamento, em qualquer altura, sem comprometer a licitude do tratamento efetuado com base no consentimento 
propriamente dito. 

✓  Caso considere ter sido violado o RGPD poderá apresentar reclamação a uma autoridade de controlo - Comissão Nacional de Protecção de Dados. 

✓  Havendo lugar a decisões automatizadas, incluindo a definição de perfis, poderá V. Exa. opor-se às mesmas, nos termos e para os efeitos do art. 22.º. 

 

 

O CSP S. Mamede, no âmbito da sua actividade, procede à recolha e ao tratamento dos 
dados pessoais necessários no âmbito do contrato de prestação de serviços, do processo 
individual do utente e das diligências relacionadas com a frequência no mesmo.  

O CSP S. Mamede poderá comunicar os seus dados pessoais a terceiros desde que, para 

o efeito, tenha obtido de forma inequívoca o consentimento dos Titulares dos Dados ou 

ainda quando:  

 

✓ a transmissão seja efetuada no âmbito do cumprimento de uma obrigação legal, 

de uma deliberação da Comissão Nacional de Protecção de Dados ou de uma 

ordem judicial ou; 

 

✓  a comunicação seja levada a cabo para proteger interesses vitais dos Titulares 

dos Dados ou qualquer outra finalidade legítima prevista na lei. 

O período de tempo durante o qual os dados são armazenados e conservados varia de 
acordo com a finalidade para a qual a informação é tratada e de acordo com as obrigações 
e requisitos legais eventualmente aplicáveis, e que obriguem a conservar os dados por 
um período de tempo mínimo, sendo que na sua conservação é garantido o sigilo e a 
confidencialidade preconizada pelo RGPD. 

 

✓ Dispõe V. Exa do direito de solicitar-nos o acesso aos dados pessoais que lhe 
digam respeito, bem como a sua retificação ou o seu apagamento, e a limitação 
do tratamento no que disser respeito ao titular dos dados, ou do direito de se 
opor ao tratamento, bem como do direito à portabilidade dos dados. 

✓ Pode V. Exa. retirar o consentimento para o presente tratamento, em qualquer 
altura, sem comprometer a licitude do tratamento efetuado com base no 
consentimento previamente dado. 

✓  Caso considere ter sido violado o RGPD poderá apresentar reclamação à 
autoridade de controlo - Comissão Nacional de Protecção de Dados (CNPD). 

✓  Havendo lugar a decisões automatizadas, incluindo a definição de perfis, poderá 
V. Exa. opor-se às mesmas, nos termos e para os efeitos do art. 22.º do RGPD. 

 

 

O CSP S. Mamede garante o sigilo e privacidade dos dados recolhidos, de acordo com 
a presente política interna de tratamento de dados, na defesa dos interesses vitais dos 
utentes e para os fins legais necessários. 

 

 

 


