
 
 

Política de Privacidade 

 

Enquadramento Geral 

A partir de 25 de maio de 2018 passou a ser aplicável o Regulamento Geral sobre a Proteção de Dados 

Pessoais – Regulamento nº 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, nomeadamente Portugal. 

A proteção da privacidade e dos dados pessoais constitui um compromisso sério para a Pro-Fn, Serviços 

de Saúde, S.A., doravante designada por Al-Vita ou Unidade, com todos aqueles com quem se relaciona, 

independentemente de serem utentes, colaboradores ou outras entidades implicadas no desenvolvimento 

de todas as atividades inerentes à Al-Vita.  

Com o novo Regulamento Geral de Proteção de Dados, este compromisso fica ainda mais reforçado pelo 

cumprimento da Política de Privacidade implementada, na qual explicamos quais os dados que 

recolhemos, como os usamos e como pode controlar o seu uso. Assim, os titulares dos dados terão mais 

informação e controlo sobre os seus dados pessoais, bem como sobre as condições em que a Al-Vita os 

trata. 

Identificação do Responsável pelo Tratamento 

A Al-Vita é a entidade responsável pela receção, recolha e tratamento de dados pessoais dos utilizadores. 

Por utilizadores pressupõem-se utentes e familiares, colaboradores e entidades externas. 

Os dados pessoais recolhidos pela Al-Vita serão tratados de acordo com as normas regulamentares e legais 

em vigor e apenas serão mantidos ativos por forma a permitir a execução de todas as atividades inerentes 

à Unidade.  

Direitos dos titulares dos dados 

De acordo com os requisitos legais e regulamentares aplicáveis, ao utilizador é garantido o direito de 

informação, acesso, atualização e retificação dos seus dados, bem como o direito de oposição ao 

tratamento dos mesmos. Alertamos, contudo, que tal oposição afeta a nossa capacidade de prestar os 

cuidados de saúde necessários. 

O Exercício dos direitos terá de ser efetuado mediante pedido escrito por parte do titular dos dados, em 

impresso próprio para o efeito, dirigido ao Encarregado de Proteção de Dados (DPO) da Al-Vita 

para dpo@al-vita.com. 

Os pedidos de exercício dos direitos serão analisados pelo Encarregado de Proteção de dados e as 

respetivas respostas serão dadas no prazo máximo de 30 dias a contar da data de receção do pedido, como 

previsto no artigo 12º. 
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O titular tem o direito de obter o apagamento dos seus dados pessoais sem demora injustificada, quando 

os mesmos deixarem de ser necessários para a finalidade que motivou a sua recolha ou tratamento, desde 

que se não oponha à legislação em vigor. 

Na tabela seguinte encontrará uma breve descrição dos direitos que lhe são conferidos, à luz da legislação 

aplicável no âmbito da proteção de dados: 

 

Direitos do Titular 

Direito à 
Informação 

O titular dos dados tem o direito de obter informação sobre a finalidade do tratamento 

dos seus dados, a quem podem os mesmos ser comunicados, quais os direitos que lhe 

assistem e em que condições os pode exercer. 

Direito de 
Acesso 

O titular dos dados tem o direito de obter a confirmação do responsável pelo 

tratamento, de que os dados pessoais que lhe digam respeito são ou não objeto de 

tratamento e, se for esse o caso, o direito de aceder aos seus dados pessoais e a outras 

informações, como por exemplo a finalidade do tratamento, as categorias dos dados 

pessoais em questão, os destinatários a quem os dados foram ou serão divulgados, o 

prazo previsto de conservação, entre outros. 

Direito de 
Retificação 

O titular tem o direito de obter, sem demora injustificada, do responsável pelo 

tratamento a retificação dos dados pessoais inexatos que lhe digam respeito. Tendo 

em conta as finalidades do tratamento, o titular dos dados tem direito a completar os 

seus dados por meio de uma declaração adicional. 

Direito ao 
Apagamento 

O titular dos dados tem o direito de solicitar ao responsável pelo tratamento o 

apagamento dos seus dados pessoais, e este tem a obrigação de os apagar, sem 

demora injustificada, de acordo com os motivos previstos no n.º 1 do artigo 17. 

O titular dos dados tem o direito ao apagamento dos seus dados pessoais quando se 

aplique um dos seguintes motivos: 

a) Os dados pessoais deixaram de ser necessários para a finalidade que motivou a sua 

recolha ou tratamento; 

b) O titular dos dados retira o consentimento em que se baseia o tratamento dos dados 

pessoais, e não existe outro fundamento jurídico para o tratamento dos mesmos; 

c) O titular dos dados opõe-se ao tratamento dos dados e o responsável pelo 

tratamento não demonstra que existem interesses legítimos prevalecentes que 

justifiquem o tratamento; 

d) Os dados foram tratados ilicitamente; 

e) O apagamento dos dados seja necessário para o cumprimento de uma obrigação 

legal a que o responsável pelo tratamento esteja sujeito. 

Direito à 
Limitação do 
Tratamento 

O titular dos dados tem o direito de obter do responsável pelo tratamento a limitação 

do tratamento se se aplicar uma das seguintes situações:  

a) Contestar a exatidão dos dados pessoais; 

b) O tratamento seja ilícito e se tenha oposto ao apagamento dos dados pessoais, 

solicitando, em contrapartida, a limitação da sua utilização; 



 
 

 

Que dados recolhemos 

A Al-Vita recolhe diversos tipos de Dados Pessoais em função das diferentes finalidades, nomeadamente: 

a) Para fins de internamento 

Para que possamos prestar todos os cuidados de saúde necessários aos nossos utentes, temos que recolher 

e conservar alguns dos seus dados pessoais, incluindo dados relativos à sua saúde, cumprindo todas as 

medidas de segurança implementadas para garantir a segurança da informação. A informação que 

recolhemos pode incluir nomeadamente dados que o(a) identifiquem, tais como nome, morada, data de 

nascimento, sexo, dados cartão de cidadão, agregado familiar, profissão, contacto telefónico dados 

relativos a seguros ou subsistemas de saúde, informações relativas ao seu enquadramento clínico e social, 

bem como dados sobre terceiros que estão autorizados a tomar decisões em seu nome, ou que devem ser 

contactados em caso de urgência.  

b) Para recrutamento e seleção de candidatos 

Para avaliar se os candidatos preenchem os requisitos necessários ao lugar a que se propõem, recolhemos 

alguns dados pessoais tais como o nome, idade, sexo, contacto telefónico, endereço de correio eletrónico, 

curriculum vitae, localidade, habilitações literárias, percurso profissional e área a que se candidata, sem 

prejuízo de outros dados que lhe possam ser solicitados posteriormente para os efeitos descritos na 

presente Política de Privacidade. 

 

c) Se não houver necessidade, por parte do responsável pelo tratamento, dos dados 

pessoais, mas os mesmos sejam requeridos pelo titular para efeitos de declaração, 

exercício ou defesa de um direito num processo judicial; 

d) Se o titular tenha exercido o direito de oposição e até se verificar que os motivos 

legítimos do responsável pelo tratamento prevalecem sobre os do titular dos dados. 

Direito à 
Portabilidade 

O titular dos dados tem o direito de receber do responsável pelo tratamento dos dados, 

os seus dados pessoais num formato estruturado, de uso corrente e de leitura 

automática, e transferi-los para outro responsável pelo tratamento. 

O titular dos dados apenas poderá exigir que os seus dados sejam transmitidos 

diretamente entre os responsáveis pelo tratamento se tal for tecnicamente possível. 

Direito à 
Oposição 

O titular dos dados tem o direito de se opor, a qualquer momento, por motivos 

relacionados com a sua situação particular, ao tratamento dos dados pessoais que lhe 

digam respeito. 

O responsável pelo tratamento cessa o tratamento dos dados pessoais, a não ser que 

apresente razões imperiosas e legítimas para esse tratamento que prevaleçam sobre 

os interesses, direitos e liberdades do titular dos dados, ou para efeitos de declaração, 

exercício ou defesa de um direito num processo judicial. 



 
 

c) Para contratação de colaboradores 

Atuando em conformidade com a lei e com o novo Regulamento, no âmbito e para efeitos do contrato de 

trabalho com os seus trabalhadores e para cumprimento de imposições legais aplicáveis e gestão 

administrativa e financeira, recolhemos os seguintes dados dos nossos colaboradores: nome, morada, data 

de nascimento, nacionalidade, dados cartão de cidadão, estado civil, contacto telefónico, endereço de 

contacto eletrónico, IBAN, nº Segurança Social, nº identificação fiscal, boletim de vacinas, cédula 

profissional (quando aplicável), habilitações literárias, percurso académico, percurso profissional, nº de 

dependentes, cargo que ocupa. 

d) Videovigilância 

A unidade Al-Vita dispõe de um sistema de recolha de imagem em vídeo e fotografia (videovigilância), 

devidamente autorizado e sinalizado. A captação de imagens tem como finalidade a segurança de pessoas 

e bens. As imagens são guardadas em ficheiros seguros e com acesso restrito, pelo prazo de 30 (trinta) 

dias. 

Finalidade da recolha dos dados 

a) Dados dos Utentes 

Os dados tratados correspondem a dados fornecidos pelos próprios ou terceiros, bem como entidades 

externas e destinam-se à prestação de cuidados de saúde ou de ação social, faturação e cumprimento de 

obrigações legais. 

b) Dados dos Candidatos a Emprego 

Durante o processo de seleção de pessoal e recrutamento, a Al-Vita procede à recolha e tratamento de 

dados pessoais facultados pelos respetivos candidatos, tratamento este que se destina em exclusivo à 

apreciação das características e competências relacionadas com as funções ou cargo a que se candidata, 

com o objetivo de apurar o perfil mais adequado ao lugar. 

c) Dados dos Colaboradores 

Os dados recolhidos correspondem a dados que são fornecidos pelos próprios colaboradores, necessários 

à gestão de recursos humanos e gestão interna da empresa, nomeadamente, celebração, cumprimento e 

cessação de um contrato de trabalho, registo de assiduidade, ausências e férias, processamento de salários, 

relação com a Administração Tributária e a Segurança Social, seguro de acidentes de trabalho, medicina 

no trabalho, formações e avaliações. 

Prazos de Conservação 

Os dados pessoais são tratados e conservados pela Al-Vita apenas durante o período necessário à 

prossecução ou conclusão das finalidades do tratamento a que se destinam, respeitando os prazos máximos 

necessários para o cumprimento de obrigações contratuais, legais ou regulamentares. 



 
 

Com quem podemos partilhar os dados Pessoais 

A Al-Vita poderá comunicar os seus dados a terceiros no cumprimento de uma obrigação legal, de uma 

deliberação da Comissão Nacional da Proteção de dados ou ordem judicial ou outra finalidade legítima 

prevista na lei. 

Esta Unidade poderá legitimamente comunicar Dados Pessoais a terceiros quando:  

(a) o titular dos dados tenha dado de forma inequívoca o seu consentimento;  

(b) julgue tais comunicações de dados como necessárias ou adequadas à luz da lei aplicável, no 

cumprimento de obrigações jurídicas/ordens judiciais, para responder a solicitações de autoridades 

públicas ou governamentais  

(c) seja levada a cabo para proteger interesses vitais do titular dos Dados Pessoais.  

Neste sentido, a Al-Vita poderá transmitir determinadas informações a entidades públicas, como a 

Entidade Reguladora da Saúde (ERS), a Administração Central do Sistema de Saúde (ACSS), aos 

Serviços Partilhados do Ministério da Saúde (SPMS), às Administrações Regionais da Saúde, Instituto de 

Segurança Social, Lares de Apoio a Idosos, Seguradoras, Tribunais, Empresa de Medicina no Trabalho, 

Autoridade Tributária e Aduaneira e Empresa de auditoria de contabilidade, Departamento Jurídico 

Externo, aos órgãos de polícia criminal ou ao Ministério Público quando seja notificado para o efeito ou 

quando tal seja necessário para o cumprimento de obrigações jurídicas, conforme legalmente previsto.  

Em qualquer das situações acima mencionadas, a Al-Vita compromete-se a tomar todas as medidas para 

garantir a proteção efetiva dos Dados Pessoais que trata. 

 

Como asseguramos a confidencialidade dos seus Dados Pessoais? 

A Al-Vita desenvolve os melhores esforços para proteger os dados pessoais dos Utilizadores contra 

acessos não autorizados. Neste sentido, implementa medidas de caráter técnico e organizativo necessárias 

à proteção dos Dados Pessoais contra a respetiva destruição acidental ou ilícita, a perda acidental, a 

alteração, a difusão ou o acesso não autorizados, devendo tais medidas ser cumpridas pelos seus 

colaboradores.  

Os profissionais das diversas áreas desta unidade comprometem-se a guardar sigilo relativamente a todos 

os factos que tenham chegado ao seu conhecimento no exercício da sua atividade ou por causa dela. 

Os diretores, chefes de serviço e médicos assistentes dos utentes estão obrigados, singular e coletivamente, 

a guardar segredo profissional quanto às informações clínicas que, constituindo objeto do segredo 

profissional, constem do processo individual do cliente. 

A Al-Vita garante um nível de segurança adequado em relação aos riscos que o Tratamento de Dados 

Pessoais apresenta e à natureza dos Dados Pessoais a proteger. Entre tais medidas salientam-se as 

seguintes:  

a) A existência de utilizadores com diferentes níveis de acesso; 



 
 

b) A atribuição de passwords de alteração periódica;  

c) A existência de servidores com acesso físico e lógico restrito;  

d) Contratação externa de alojamento em cloud; 

e) A existência de Firewalls; 

f) A realização de cópias de segurança dos dados informatizados; 

g) O acesso limitado aos sistemas de informação; 

No que respeita à questão da segurança, o processo clínico em papel é, por natureza, mais vulnerável. 

Neste sentido, foram implementados mecanismos eficazes para assegurar a impossibilidade de acesso não 

autorizado à informação.  

A Unidade cumprirá, entre outras, as seguintes regras de acesso e consulta dos documentos em suporte 

de papel:  

a) Os processos clínicos dos utentes encontram-se guardados nos gabinetes médicos, em armário 

próprio fechado à chave, impedindo de estarem ao alcance, quer dos próprios doentes a que 

respeitam, quer dos respetivos familiares, e/ou dos visitantes; 

b) A consulta dos processos clínicos apenas pode ser feita por profissionais devidamente 

autorizados, no próprio local de arquivo, não podendo os processos sair da unidade; 

c) A existência de um controlo permanente do levantamento dos processos clínicos do arquivo 

d) A criação de mecanismos de organização/ordenação que garantam a eficaz localização dos 

processos clínicos.  

Neste âmbito, a Al-Vita designou também um Encarregado de Proteção de Dados (Data Protection Officer 

ou “DPO”), para acompanhar o cumprimento das políticas e normas aplicáveis em matéria de proteção 

de dados pessoais. 

Contactos do Encarregado da Proteção de dados 

Poderá contactar o Encarregado de Proteção de Dados (DPO) da Al-Vita para mais informações sobre o 

tratamento dos seus dados pessoais, bem como quaisquer questões relacionadas com o exercício dos 

direitos que lhe são atribuídos pela legislação aplicável e, em especial, os referidos na presente Política 

de Privacidade, através dos seguintes contactos:  

• Telefone: +351 282 430 050 

• E-mail: dpo@al-vita.com  

• Morada: Quinta da Ouriva, Lote 16 – Ladeira do Vau, 8500-484 Portimão 

 

Alterações à Política de Privacidade 

A Al-Vita reserva-se o direito de a todo o momento, sem aviso prévio e com efeitos imediatos, alterar, 

acrescentar ou revogar, parcial ou totalmente, a presente Política de Privacidade.  



 
 
Deverá consultar este documento com regularidade ou sempre que considere necessário, por forma a 

verificar se foram efetuadas alterações ao mesmo. 

 

Este documento foi atualizado pela última vez em 31 de janeiro de 2019. 


