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Aprovação: CA - 23/12/2020, ATA N.º 51 

 

 Data: 11 de dezembro de 2020 

Modificações:  

O Hospital Distrital da Figueira da Foz, EPE (doravante HDFF), no âmbito da sua atividade, procede ao 

tratamento de dados pessoais, relativos aos seus colaboradores e aos seus utentes. O HDFF atua 

enquanto responsável pelo tratamento dos dados pessoais dos referidos titulares, com exceção das 

situações identificadas na presente política. 

Neste contexto, o HDFF pretende assegurar que o tratamento de tais dados pelos seus colaboradores 

cumpre a legislação aplicável, nomeadamente o Regulamento (UE) 2016/679, do Parlamento Europeu e 

do Conselho, de 27 de abril de 2016 (Regulamento Geral sobre a Proteção de Dados - “RGPD”), relativo 

à proteção das pessoas singulares, ao tratamento de dados pessoais e à livre circulação desses dados, e 

a Lei n.º 58/2019 de 08 de agosto. 

Para este efeito, o HDFF aprovou o presente documento, o qual visa consagrar a política de privacidade 

seguida, estabelecendo as principais regras que devem ser observadas, pelas diversas áreas do HDFF, no 

que diz respeito ao tratamento de dados pessoais.  

A recolha e tratamento dos dados pessoais fornecidos ao HDFF, assim como o exercício dos direitos dos 

titulares, relativamente aos seus dados pessoais, regem-se pela legislação em vigor sobre a matéria, por 

esta Política de Privacidade, pelos regulamentos internos e pelos restantes instrumentos utilizados por 

este Hospital.  

Ao disponibilizar os seus dados pessoais, o titular dos dados reconhece e consente que os mesmos 

sejam processados de acordo com os termos da presente Política de Privacidade de tratamento de 

dados pessoais. 

O HDFF compromete-se a realizar o tratamento dos seus dados de forma leal e transparente, garantindo 

confidencialidade e segurança quanto às informações solicitadas e assegurando que as mesmas serão 

usadas apenas para os fins expressamente indicados e autorizados.  

 

I - INTRODUÇÃO  

Objetivo da Política de Privacidade  

A Política de Privacidade define as regras relativas ao tratamento de dados pessoais a que o HDFF e seus 

colaboradores deverão obedecer, em cumprimento do disposto na legislação relativa à proteção de 

dados pessoais.  

O HDFF poderá aprovar algumas políticas específicas aplicáveis ao tratamento de determinados dados 

pessoais efetuados pelas suas áreas, as quais, depois de divulgadas, farão parte integrante da presente 

Política de Privacidade.  

Aplicabilidade da Política de Privacidade 

A Política de Privacidade aplica-se a todos os colaboradores do HDFF. 

É considerado colaborador do HDFF, a pessoa singular ou coletiva a prestar serviços ou a desenvolver 

qualquer tipo de atividade no HDFF, independentemente da natureza do vínculo contratual, quer seja 

no âmbito da execução de um contrato quer seja ainda que no âmbito de mobilidade, protocolos, 

estágios ou voluntariado. 
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II - PROCEDIMENTO PARA TRATAMENTO DOS SEUS DADOS PESSOAIS   

Os dados pessoais são recolhidos para uso do HDFF, no âmbito das suas atribuições, constantes do 

Decreto-Lei n.º 18/2017, de 10 de fevereiro, que estabelece os princípios e regras aplicáveis às unidades 

de saúde, que integram o Serviço Nacional de Saúde, com a natureza de entidade pública empresarial, e 

aprova os seus estatutos.  

1. Princípios de tratamentos de dados pessoais  

O HDFF efetuará os tratamentos de dados pessoais segundo os seguintes princípios:  

a) Responsabilidade  

O HDFF é responsável pelo cumprir dos princípios da proteção de dados; 

b) Licitude e lealdade 

O HDFF compromete-se a tratar os dados de forma lícita e somente para as finalidades 

determinadas, para os quais foram recolhidos; 

Para determinadas finalidades, o HDFF apenas trata os dados pessoais se obtiver o 

consentimento prévio dos seus utentes para o efeito; 

c) Transparência  

O HDFF efetua o tratamento de dados pessoais nos exatos termos em que é transmitido aos 

seus titulares, tal como se descreve na presente Política de Privacidade; 

d) Exatidão  

Os dados utilizados devem ser exatos e, se necessário, atualizados, tomando o HDFF as medidas 

adequadas para assegurar que os dados inexatos ou incompletos sejam retificados ou apagados; 

e) Limitação das finalidades  

Os dados tratados pelo HDFF não serão utilizados para quaisquer outros fins que não sejam 

compatíveis com a finalidade original da sua recolha;   

O HDFF realiza operações de tratamento de dados pessoais dos seus utentes, nomeadamente, 

para as seguintes finalidades:  

i. Atividade de prestação de cuidados de saúde, incluindo o diagnóstico médico e 

terapêutica, serviços de medicina preventiva e gestão administrativa dos serviços de 

saúde;  

ii. Processos administrativos de gestão de doentes, incluindo todos os contactos 

efetuados com o utente acerca da prestação de cuidados de saúde; 

iii. Avaliação da qualidade e medição do desempenho dos serviços da Instituição; 

iv. Realização de inquéritos de avaliação da satisfação dos utentes, mediante o seu 

consentimento prévio, bem como o reporte de reclamações e sugestões;  

f) Integridade e confidencialidade 

O HDFF promove a implementação de garantias técnicas e organizativas adequadas, definindo 

as políticas de proteção necessárias à promoção da segurança física e tecnológica, indispensável 

à garantia da efetiva proteção dos dados pessoais; 

g) Limitação da conservação  
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O HDFF mantém os dados pessoais pelo tempo estritamente necessário ao seu tratamento, 

sendo que o período durante o qual os dados são armazenados varia, nos termos da legislação 

em vigor aplicável, de acordo com a finalidade para a qual os dados são recolhidos e tratados; 

h) Adequação, pertinência e proporcionalidade  

Os dados pessoais tratados serão apenas aqueles que sejam adequados e pertinentes face às 

finalidades para os quais são recolhidos. O HDFF somente recolhe e procede ao tratamento de 

dados pessoais que se mostrem necessários à prossecução da sua atividade, ao cumprimento de 

obrigações legais ou do Contrato-Programa celebrado pela Instituição, e ainda no âmbito de 

diligências prévias à formação e/ou execução de um contrato do qual o titular dos dados seja 

parte. 

2. Fundamento para tratamento dos seus dados pessoais 

O HDFF procede ao tratamento de dados pessoais, correspondentes às atividades diretas de prestação 

de cuidados de saúde e às atividades de suporte a essa prestação, ao abrigo alínea e) do n.º 1 do art.º 6º 

e da alínea h) do n.º2 art.º 9.º, ambos do RGPD. 

Caso a recolha e tratamento dos dados pessoais não decorra de uma obrigação legal ou contratual, será 

necessário o consentimento para proceder à recolha e tratamento dos respetivos dados. 

O titular dos dados poder-se-á opor ao tratamento dos seus dados, podendo o HDFF com base em 

razões imperiosas e legítimas, prosseguir o tratamento dos dados pessoais quando tal seja necessário ao 

cumprimento de obrigações legais que impendem sobre o HDFF. 

O tratamento das imagens captadas através de sistema de videovigilância assenta num interesse 

legítimo de proteção de pessoas e bens, em circulação no HDFF. 

3. Informações prestadas aos titulares dos dados 

O HDFF prestará informação aos seus utentes através do endereço de correio eletrónico 

dpo@hfigueira.min-saude.pt, nomeadamente sobre a finalidade do tratamento dos dados, a quem os 

mesmos podem ser comunicados, quais os direitos que lhes assistem e em que condições os podem 

exercer.  

4. Direitos dos titulares dos dados 

Nos termos da lei aplicável, aos titulares dos dados pessoais, assistem os seguintes direitos: 

a)  Direito de informação: o titular tem direito a obter informação clara, transparente e 

inteligível sobre a forma como são usados os seus dados pessoais; 

b) Direito de acesso: pode o titular aceder aos seus dados pessoais tratados e conservados pelo 

HDFF, podendo o acesso aos seus dados de saúde ser feito por intermédio de médico, se assim o 

solicitar; 

c)  Direito de retificação: o titular dos dados tem direito de retificar os seus dados pessoais se os 

mesmos estiverem incorretos, desatualizados ou se pretender completá-los, podendo apenas 

exercer este direito em relação aos dados que tenha disponibilizado; 

d) Direito de apagamento/Direito a ser esquecido: pode o titular solicitar a eliminação dos seus 

dados, no entanto, este não é um direito absoluto, uma vez que poderão existir fundamentos 

legais, como é o caso dos prazos de conservação legalmente previstos ou interesses legítimos 

para a retenção dos seus dados pessoais; 

e) Direito de oposição: o titular pode opor-se ao tratamento dos seus dados pessoais, salvo se o 

tratamento for necessário por motivos de interesse público; 
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f) Direito de retirar o consentimento para o tratamento de dados: pode, a qualquer momento, 

ser retirado o consentimento, por parte do titular, para o tratamento de dados, se o mesmo for 

efetuado com base no seu consentimento; A retirada de consentimento não afeta a legalidade 

do tratamento realizado em momento anterior ao exercício deste direito; 

g) Direito de apresentar uma queixa junto da CNPD: pode ser apresentada reclamação perante a 

Comissão Nacional de Proteção de Dados, caso o titular considere que o tratamento dos seus 

dados pessoais viola o regime jurídico da proteção de dados; 

h) Direito à portabilidade dos dados: o titular tem o direito de receber os dados pessoais que lhe 

digam respeito, bem como transmiti-los de forma segura a outro responsável. Estes dados 

podem ser transmitidos diretamente entre responsáveis de tratamento, sempre que tal seja 

tecnicamente possível; 

i) Direito à limitação do tratamento: tem direito a solicitar a restrição do tratamento dos seus 

dados nas seguintes situações: 

i. se contestar a exatidão dos dados; 

ii. se não quiser apagar os seus dados, mas apenas limitá-los; 

iii. se os dados já não forem necessários ao HDFF, mas necessários ao titular dos dados; 

iv. se tiver exercido o direito de oposição acima referido, durante o período em que o 

HDFF analisa se os seus motivos legítimos para o tratamento prevalecem ou não sobre 

aquele direito. 

5. Confidencialidade de dados pessoais 

Todos os colaboradores do HDFF, independentemente do tipo de vínculo existente, que tratem dados 

pessoais estão obrigados a manter o sigilo sobre os mesmos, não podendo revelá-los ou utilizá-los, salvo 

obrigação legal ou decisão judicial. 

A obrigação de confidencialidade manter-se-á em vigor, mesmo após a cessação das funções ou dos 

contratos celebrados, seja qual for a causa da cessação dos mesmos. 

Os colaboradores do HDFF, independentemente do tipo de vínculo existente, que tratem dados pessoais 

são responsáveis civilmente pelos danos e prejuízos que se venham a verificar, quer para o HDFF, quer 

para o titular dos dados, sem prejuízo da responsabilidade disciplinar e/ou penal que lhes possa ser 

imputada, pelo tratamento ilegal dos dados pessoais a que tenham acesso, bem como pela violação do 

Código de Ética no tratamento de dados pessoais do HDFF. 

6. Medidas de segurança da informação  

O HDFF implementa medidas de caráter técnico e organizativo, necessárias à proteção dos dados 

pessoais. Estas medidas devem assegurar, atendendo aos conhecimentos técnicos disponíveis e aos 

custos resultantes da sua aplicação, um nível de segurança adequado em relação aos riscos que o 

tratamento de dados pessoais apresenta e à natureza dos dados pessoais a proteger. 

Sem prejuízo das medidas de segurança adotadas, o HDFF recomenda que o titular dos dados, enquanto 

utilizador dos serviços e plataformas digitais disponibilizados pelo HDFF, assuma todas as precauções 

recomendadas para proteção dos seus dados pessoais. Deve alterar regularmente a sua password de 

acesso, utilizar um dispositivo e browser com patches de segurança e antivírus atualizados, certificando-

se da autenticidade dos sites que visita na internet. 
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III - TRATAMENTO POR SUBCONTRATANTE 

O HDFF partilha os dados pessoais a entidades por ele subcontratadas. A realização das operações de 

tratamento em subcontratação são regidas por um contrato ou ato jurídico, que vincula o 

Subcontratante ao Responsável, estipulando a atuação do Subcontratante de acordo com as obrigações 

referidas no artigo 28.º do RGPD, exigindo a adoção das medidas técnicas e organizacionais apropriadas 

para proteger os dados pessoais.  

 

IV - COMUNICAÇÃO, TRANSFERÊNCIA E RELACIONAMENTO DE DADOS PESSOAIS   

1. Comunicação de dados pessoais 

O HDFF poderá comunicar os seus dados pessoais a terceiros, com a finalidade do cumprimento de 

obrigações legais nomeadamente a entidades policiais, judiciais, fiscais e reguladoras, nomeadamente 

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 ou 

do Contrato-Programa, no cumprimento de obrigações jurídicas/ordens judiciais, para 

responder a solicitações de autoridades públicas ou governamentais ou para efeito acreditação 

do HDFF ou certificação dos seus serviços, bem como para a avaliação e medição dos seus níveis 

de serviço;  

c) Seja levada a cabo para proteger interesses vitais do titular dos dados pessoais; 

d)  Seja necessário dar cumprimento às solicitações das entidades reguladoras e tutelares, dos 

tribunais, solicitadores, dos órgãos de polícia criminal ou do Ministério Público quando seja 

notificado para o efeito ou quando tal seja necessário para o cumprimento de obrigações 

legalmente previstas; 

e) Caso ocorram transferências internacionais de dados pessoais, o HDFF implementará as 

medidas necessárias e adequadas à luz da lei aplicável para assegurar a proteção dos dados 

pessoais objeto de uma tal transferência, cumprindo as disposições legais relativamente aos 

requisitos aplicáveis a tais transferências. 

V - DISPOSIÇÕES FINAIS 

1. Contactos  

Poderá contactar o Encarregado da Proteção de Dados (DPO) do HDFF, 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: +351 233 402 000  

E-mail: dpo@hdfigueira.min-saude.pt 

Morada: Hospital Distrital da Figueira da Foz, Gala. 3094-011 Figueira da Foz  

2. Alterações à Política de Privacidade  

O HDFF reserva-se o direito de, a qualquer momento, proceder a modificações ou atualizações à 

presente Política de Privacidade, sendo essas alterações devidamente atualizadas nos nossos canais e 

plataformas online e comunicadas aos utentes.  
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