POLÍTICA DE PROTEÇÃO DE DADOS PESSOAIS
Política de Privacidade do INSAforma+, área de oferta formativa do Instituto Nacional
de Saúde Doutor Ricardo Jorge, I.P.
ÂMBITO DE APLICAÇÃO E RESPONSABILIDADE
O INSAforma+ coordena a prestação de serviços formativos do Instituto Nacional de Saúde
Doutor Ricardo Jorge, IP (INSA) e tem como um dos seus compromissos, a proteção da
privacidade dos dados pessoais que recolhe, no âmbito da sua atividade. Com a entrada
em vigor do Regulamento Geral sobre a Proteção de Dados (UE), a 25 de maio de 2018, o
comprometimento do INSAforma+ será acentuado.
O INSAforma+ não se responsabiliza e não presta garantias relativamente a outros sites
que possam ser acedidos através de hiperligação na plataforma de e-learning.
Adicionalmente, cabe ao utilizador tomar precauções e assegurar-se que a informação que
retire não contenha características de natureza prejudicial. A Política de Privacidade do
INSAforma+ descreve os pontos relevantes sobre os dados que são recolhidos, para que
fins, como os pode consultar, entre outros.
RECOLHA DE DADOS
Os dados dos candidatos/participantes às/nas iniciativas de oferta formativa serão
recolhidos, processados e conservados pelo INSAforma+ - área de oferta formativa do
Instituto Nacional de Saúde Doutor Ricardo Jorge, I.P., sediado na Avenida Padre Cruz,
1649-016, Lisboa, com o número de identificação fiscal 501427511.
PORQUE RECOLHEMOS OS DADOS
O INSAforma+ recolhe e processa os dados pessoais estritamente necessários, que são
apenas solicitados quando relacionados com o propósito em causa, de acordo com o seu
consentimento e para fins legítimos como o cumprimento dos requisitos legais para a
faturação de inscrições em ações de formação e emissão de certificados individuais de
participação.
Sempre que não exista uma obrigação legal específica, os dados pessoais são tratados pelo
INSA forma+ apenas pelo período de tempo necessário para a realização da finalidade
definida.
Os períodos de conservação dos seus dados podem mudar significativamente quando
estejam em causa fins de arquivo de interesse público, motivos históricos ou estatísticos

INSA-IM60_06
Página 1 de 1

comprometendo-se o INSA forma+ a adotar as medidas de conservação e segurança
adequadas.

PARTILHA DE DADOS
O INSAforma+ poderá comunicar os seus dados pessoais a entidades terceiras, garantindo
que os tratam única e exclusivamente para o cumprimento das finalidades indicadas.
Quando aplicável, partilharemos as suas informações com:
a) Outras áreas de trabalho do INSA, para fins de comunicação e marketing;
b) Entidades reguladoras/certificadoras, para fins de verificação de conformidade das
atividades de oferta formativa coordenadas pelo INSAforma+;
c) Entidades com as quais o INSAforma+ possua uma parceria operacional, para fins de
execução das atividades incluídas na mesma.
DIREITOS DE PROTEÇÃO DE DADOS
Pode exercer, a qualquer momento, os seus direitos contemplados no Regulamento Geral
sobre a Proteção de Dados, tais como: o acesso, retificação, limitação ou eliminação dos
seus dados pessoais.
Caso a utilização dos seus dados pessoais seja baseada no consentimento, tem o direito de
o retirar, sem comprometer a validade do tratamento de dados efetuado até esse
momento. No caso de requisitar qualquer tipo de pedido em relação aos seus dados,
poderá ser-lhe solicitada prova de identificação, por motivos de segurança e proteção, para
com o próprio titular dos dados.
SEGURANÇA DE DADOS PESSOAIS
Utilizamos um conjunto de tecnologias e procedimentos de segurança adequados para
proteger os seus dados pessoais do acesso, uso ou divulgação não autorizados, controlo de
acessos e monitorização das bases de dados e sistemas de informação, através de políticas
de segurança alinhadas com as melhores praticas de segurança de informação.
ALTERAÇÕES A ESTA POLÍTICA DE PRIVACIDADE
Esta política de privacidade será objeto de atualização permanente, de forma a refletir os
comentários rececionados e sempre que se justifique. Quando publicarmos alterações a
esta política iremos, simultaneamente, alterar a respetiva "data de atualização".
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Recomendamos que consulte periodicamente a nossa política de privacidade para se
manter informado sobre o modo como o INSAforma+ protege os seus Dados Pessoais e se
manter atualizado sobre as informações e direitos que lhe assistem.
O INSAforma+,
Lisboa, 28 de maio de 2018
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