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Princípios de Tratamento e Proteção de Dados Pessoais

1. Política de Privacidade

A utilização deste website está sujeita à presente Política de Privacidade, devendo o Utilizador
reler os respetivos termos em cada nova utilização a fim de verificar se concorda com a mesma.

2. Qual é o nosso compromisso
Este documento reflete o nosso compromisso em:

• comunicar  de  forma  transparente  sobre  os  dados  pessoais  que  tratamos  e  em  que
condições;

• proteger a segurança e a privacidade dos dados pessoais;
• disponibilizar  os  mecanismos  adequados  para  o  exercício  dos  direitos  dos  titulares  de

dados pessoais;
• respeitar o disposto no Regulamento (EU) 2016/679 do Parlamento Europeu e do Conselho

de 27 de Abril de 2016 - Regulamento Geral sobre a Proteção de Dados (RGPD) – e restante
legislação aplicável, incluindo a legislação nacional que complementa o RGPD.

2. Quem somos
A Santa Casa da Misericórdia da Póvoa de Varzim, é o  Responsável pelo Tratamento  dos dados
pessoais recolhidos através do website.

O respetivo contacto é o seguinte:

Santa Casa da Misericórdia da Póvoa de Varzim
Largo da Misericórdia, s/n, 4490-421 Póvoa de Varzim
Endereço de correio eletrónico: geral@scmpvarzim.pt

A Santa Casa da misericórdia da Póvoa de Varzim tem um Encarregado da Proteção de Dados que
monitoriza a conformidade do tratamento de dados com as normas aplicáveis,  é um dos seus
pontos de contacto para o esclarecimento de questões relativas ao tratamento de dados, coopera
com a  Comissão Nacional  de  Proteção de  Dados  (CNPD),  na  sua qualidade de  autoridade  de
controlo, e presta informação e aconselha a Santa Casa da Misericórdia da Póvoa de Varzim ou as
entidades subcontratadas sobre as suas obrigações no âmbito da privacidade e proteção de dados.

O contacto do nosso Encarregado da Proteção de Dados é:

Santa Casa da Misericórdia da Póvoa de Varzim
Largo da Misericórdia, s/n, 4490-421 Póvoa de Varzim
Endereço de correio eletrónico: epd@scmpvarzim.pt
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3. Que dados pessoais recolhemos e tratamos
A  Santa  casa  da  Misericórdia  da  Póvoa  de  Varzim  recolhe  os  dados  pessoais  necessários  e
adequados para o estabelecimento de contacto,  tratando nesse âmbito de dados como o nome,
telefone e o endereço de correio eletrónico, assim como qualquer dado constante de documento
anexo pelo titular dos dados.

4. Como tratamos os dados pessoais
Nos termos da legislação em vigor em matéria de proteção de dados pessoais, os dados recolhidos
pela  Santa  Casa  da  Misericórdia  da  Póvoa  de  Varzim   serão  processados  e  armazenados
informaticamente.
Na Santa Casa da Misericórdia da Póvoa de Varzim tratamos os dados pessoais de forma lícita, leal
e transparente e com finalidades específicas. 
Os  dados  pessoais  que  nos  proporcionar  serão  mantidos  em  ficheiro  pela   Santa  Casa  da
Misericórdia da Póvoa de Varzim, empresa responsável pelo tratamento dos mesmos, tratamento
esse que tem em vista apenas o contacto entre as partes, na medida do que for redigido no nosso
formulário de contacto.

5. Utilizador
 O Utilizador garante que os dados pessoais fornecidos são verdadeiros e exatos, e compromete-se
a notificar qualquer alteração dos mesmos. Quaisquer perdas ou danos causados a este sítio web
ou à pessoa responsável pelo sítio web ou a terceiros resultantes de informação errada, inexata ou
incompleta dos formulários de registo será da exclusiva responsabilidade do Utilizador.

6. Confidencialidade
A  Santa  Casa  da  Misericórdia  da  Póvoa  de  Varzim,  empresa  responsável  pelo  ficheiro,
compromete-se a manter a confidencialidade dos dados pessoais do utilizador e a assegurar o
exercício do direito de acesso, retificação, cancelamento e oposição através do envio de carta para
a morada acima indicada.

7. Subcontratados 
A A Santa Casa da Misericórdia da Póvoa de Varzim pode recorrer a entidades subcontratante para
manutenção, alojamento e gestão dos seus sistemas e equipamentos informáticos, nos termos
permitidos pela legislação que regula o tratamento de dados pessoais, ficando estas entidades
obrigadas a guardar sigilo e a garantir a segurança relativamente aos dados pessoais comunicados
a que, para o efeito, tenham acesso, não devendo utilizar esses dados para quaisquer outros fins,
ou em benefício próprio, nem relacioná-los com outros dados que possuam.

8.  Conservação dos Dados
Os seus dados pessoais serão armazenados e conservados apenas pelo período mínimo necessário
para as finalidades que motivaram a sua recolha ou o seu posterior tratamento ou, pelo período de
tempo autorizado pela Comissão Nacional de Proteção de Dados, findo o qual os mesmos serão
eliminados.
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10. Quais são os seus direitos enquanto titular de dados pessoais
A Santa Casa da Misericórdia da Póvoa de Varzim garante o exercício dos direitos dos titulares dos
dados  em  relação  ao  respetivo  tratamento,  nomeadamente  o  acesso,  retificação,  oposição,
retirada do consentimento, esquecimento, limitação, portabilidade e reclamação.

11. Como protegemos os dados pessoais
A  Santa  Casa  da  Misericórdia  da  Póvoa  de  Varzim aplica  medidas  técnicas  e  organizativas
adequadas para assegurar um nível de segurança adequado ao risco por manter em arquivo os
Dados Pessoais.
A  Santa  Casa  da  Misericórdia  da  Póvoa  de  Varzim dispõe  de  um  sistema  informático  com
capacidade de resistir, com um dado nível de confiança, a eventos acidentais ou a ações maliciosas
ou  ilícitas  que  comprometam  a  disponibilidade,  a  autenticidade,  a  integridade  e  a
confidencialidade dos Dados Pessoais conservados ou transmitidos, bem como a segurança dos
serviços conexos oferecidos ou acessíveis através das suas redes e sistemas. 

12. Alterações à política de privacidade
A  Santa  Casa  da  Misericórdia  da  Póvoa  de  Varzim reserva-se  ao  direito  de,  a  todo  o  tempo,
introduzir alterações ao presente documento, para o adequar às melhores práticas de mercado ou
a futuras alterações legislativas ou regulamentares.

Caso tenha alguma dúvida ou questão sobre a Política de privacidade ou sobre a forma como a
Santa Casa da Misericórdia da Póvoa de Varzim recolhe e trata os seus dados pessoais poderá
entrar em contacto connosco através do email geral@scmpvarzim.pt ou através de carta registada
para o Largo da Misericórdia, s/n, 4490-421 Póvoa de Varzim.
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