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POLÍTICA DE PRIVACIDADE E PROTEÇÃO DE DADOS PESSOAIS 

O Centro Social de Quadrazais, Instituição Particular de Solidariedade Social, com o NIPC 

501 991 336, doravante designada CSQ, é responsável por esta política de privacidade. 

O CSQ assume o compromisso de proteger a privacidade e segurança da informação que 

lhe é facultada, em conformidade com a lei e o novo Regulamento Geral sobre a 

Proteção de Dados Pessoais (RGPD), a todos aqueles que de alguma forma se relacionam 

com a instituição. 

O CSQ recolhe e trata os dados pessoais de Associados, Clientes e Familiares, 

Colaboradores, Fornecedores, Subcontratados e Parceiros. 

Através das informações seguintes, pretende-se dar a conhecer a forma como o Centro 

Social de Quadrazais procede ao tratamento dos seus dados pessoais e dos direitos que 

tem nos termos da legislação sobre proteção de dados. 

Leia por favor esta Política de Privacidade e de Proteção de Dados pois a disponibilização 

dos seus dados pessoais implica o conhecimento e aceitação das condições aqui 

constantes. Assim, ao disponibilizar os seus dados pessoais, está a autorizar a recolha, 

uso e divulgação dos mesmos de acordo com as regras aqui definidas. 

O CSQ, no âmbito da sua atividade procede à recolha e tratamento dos seguintes dados 

pessoais: 

Dados pessoais - nome, endereço, data e local de nascimento e nacionalidade; 

Detalhes de contacto - telefone e endereço de mail; 

Detalhes de identificação - que resultem do cartão do cidadão ou outro; 

Detalhes bancários - NIB 

Dados económicos: Última declaração de IRS entregue e outros documentos pedidos, 

comprovativos de rendimentos capitais, prediais e patrimoniais. 

Outros - sons, fotos, imagens e dados biométricos. 

Os dados são recolhidos presencialmente, via telefone ou por escrito mediante o seu 

consentimento quando são subscritos os nossos produtos ou serviços. Alguns dados 

pessoais são de fornecimento obrigatório e, em caso de falta ou insuficiência, o CSQ não 

poderá disponibilizar o produto ou serviço em causa. 

O titular dos dados pode retirar o consentimento a todo o tempo, sem que isso 

comprometa a licitude do tratamento efetuado com base no consentimento 

previamente dado. São exceções ao consentimento: 1. Se o tratamento for necessário 

1 



-- 
( - _ 

para a execução de um contrato em que o titular participe; 2. Se o tratamento for 

necessário para o cumprimento de uma obrigação que o responsável esteja sujeito. 

Os dados pessoais recolhidos são tratados informaticamente e no estrito cumprimento 

da legislação de proteção de dados pessoais, sendo armazenados em bases de dados 

específicas, criadas para o efeito e, em situação alguma, os dados recolhidos serão 

utilizados para outra finalidade que não seja aquela para a qual foi dado o 

consentimento por parte do titular. 

Sempre que não exista uma exigência legal específica, os dados serão armazenados e 

conservados apenas pelo período mínimo necessário para as finalidades que motivaram 

a sua recolha, findo o qual os mesmos serão eliminados. 

Os dados pessoais recolhidos aquando da associação são os estritamente necessários 

ao contacto e faturação de quotas. 

Os dados pessoais dos clientes (utentes e familiares) servem essencialmente para 

prestar os serviços que são solicitados e contratualizados no âmbito das respostas 

sociais de ERPI e SAD e que se encontram explícitos nos respetivos regulamentos. Estes 

dados podem ser comunicados a autoridades regulatórias, como a Segurança Social, 

para cumprimento de imposições legais, a autoridades sanitárias, como Centro de Saúde 

e Hospitais, para prestação de cuidados vitais/saúde ao titular e a outros parceiros como 

farmácia, laboratório de análises, funerária e Camara Municipal para dar resposta às 

necessidades e interesses dos clientes. 

Os dados pessoais dos colaboradores são recolhidos para celebração de contrato de 

trabalho e gestão das relações contratuais. Podem ser comunicados a entidades 

externas para cumprimento legal das obrigações do CSQ, como a Segurança social, 

Finanças, empresa subcontratada de SHST, ACT, gabinete de contabilidade e entidades 

de formação profissional. 

Os dados pessoais dos fornecedores servem para manter as transações comerciais. 

O CSQ recolhe dados também para prossecução de outros interesses legítimos (Artigo 6 

1 f) do RGPD), ), nomeadamente: marketing nas redes sociais e website (se não se tiver 

oposto a que os seus dados sejam usados); videovigilância, para manter a segurança e 

para recolher evidências em caso de acidentes/incidentes; manutenção de medidas de 

segurança de edifícios e instalações (por exemplo, controle de acesso); inquéritos e 

avaliação/satisfação dos serviços. 

Por ocasião da recolha de dados, ser-lhe-ão prestadas informações mais detalhadas 

sobre a utilização que daremos aos seus dados. 

lv. 

De acordo com o RGPD, o titular dos dados tem um conjunto de direitos que o CSQ se 

obriga escrupulosamente a cumprir: 
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a) O direito à informação, nos termos definidos nos Artigos 13 e 14 do RGPD; 

b) O direito de acesso, nos termos definidos no Artigo 15 do RGPD; 

c) O direito à retificação dos seus dados, nos termos definidos no Artigo 16 do RGPD; 

d) O direito ao apagamento, nos termos definidos no Artigo 17 do RGPD. 

e) O direito à limitação do tratamento, nos termos definidos no Artigo 18 do RGPD. 

f) O direito de oposição, nos termos definidos no Artigo 21 do RGPD. 

g) O direito de portabilidade dos dados, nos termos definidos no Artigo 20 do RGPD. 

h) O direito a apresentar reclamação à autoridade de controlo, nos termos definidos 

no Artigo 77 do RGPD. 

V. 

O CSQ adotou diversas medidas de segurança, de caracter técnico o organizativo, para 

proteger os dados pessoais que nos são disponibilizados contra a sua difusão, perda, uso 

indevido, alteração tratamento ou acesso não autorizado bem como qualquer forma de 

tratamento ilícito. 

O CSQ adotou, também, precauções adequadas para garantir que os seus colaboradores 

com acesso a dados pessoais recebam formação sobre o seu correto processamento, 

com respeito pela presente politica e pelas obrigações legais de proteção de dados. 

Sempre que exista uma fuga, perda ou violação de dados pessoais que seja suscetível de 

implicar um elevado risco para os direitos e liberdades dos seus titulares, o CSQ irá 

notificar, num espaço de até 72 horas pós ter tido conhecimento do ocorrido, as 

autoridades de controlo (Comissão Nacional de Proteção de Dados) e irá comunicar, 

atempadamente, a situação ao titular dos dados afetados. 

IV. 

Detalhes de contacto do Encarregado de Proteção de Dados do Centro Social de 

Quadrazais: 

Idalina Paulos 

Rua das Eiras n 222, 6320-242 Quadrazais 

Telf. 271 601 113 TeIm. 967 459 728 	E-mail—csocialquadrazais@hotmail.com  
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Quadrazais, 19 de setembro de 2018 
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