Política de Privacidade do ISPUP
A Política de Privacidade do Instituto de Saúde Pública da Universidade do
Porto (ISPUP) fornece informações detalhadas sobre o momento e o motivo
pelo qual recolhemos as suas informações pessoais, de que forma as mantemos
e o modo como as usamos. A nossa política foi elaborada em conformidade
com as disposições do Regulamento Geral de Proteção de Dados (RGPD), em
vigor desde 25 de maio de 2018.

1. Que dados recolhemos?
O ISPUP recolhe diversos tipos de dados pessoais em função das diferentes
finalidades, nomeadamente:
a. Para envio de informações sobre eventos e atividades relacionadas com o
âmbito do Instituto (Newsletter, cursos intensivos, entre outros), recolhemos:
- Nome completo e e-mail.
b. Para inscrições nos cursos intensivos do ISPUP, recolhemos:
- Nome completo, telefone, e-mail, profissão e instituição. E, para efeitos de
faturação, recolhemos nome/entidade, morada e número de identificação
fiscal.
c. O website do ISPUP tem cookies instalados que recolhem apenas informação
sobre o idioma selecionado durante a navegação online.

2. Como é feita a recolha dos dados?
a. O Departamento de Comunicação do ISPUP recolhe informações em duas
situações distintas: uma no ato da inscrição para receção da Newsletter no
website do Instituto; e outra nos eventos e atividades promovidos pela
instituição.
No website, a recolha de informação ocorre através da inserção voluntária do
e-mail e do primeiro e último nome do indivíduo.
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Nos eventos, solicitamos a inscrição na Newsletter do ISPUP, através do
preenchimento voluntário de um formulário em papel entregue a todos os
presentes.
Em ambos os casos, após o registo, o indivíduo receberá um e-mail a solicitar
a confirmação do desejo de receber a Newsletter do ISPUP.
b. O Serviço Administrativo/Secretaria do ISPUP recolhe informação no ato
de inscrição dos formandos nos cursos intensivos e nos processos de
recrutamento e seleção de recursos humanos.

3. Como utilizamos os dados recolhidos?
a. Departamento de Comunicação e Imagem: o ISPUP poderá utilizar os seus
dados pessoais para comunicar consigo, nomeadamente, para lhe enviar
notícias sobre a investigação realizada no seio do Instituto, eventos, convites,
seminários/conferências, exposições, Newsletters, informações sobre cursos
e outras atividades relacionadas com a Instituição. Só receberá informação
relacionada com a finalidade para a qual deu consentimento.
b. Departamento Administrativo/Secretaria: o ISPUP utiliza os seus dados
pessoais para cumprir todos os trâmites que envolvem o processo de
inscrição em cursos e nos processos de recrutamento e seleção de recursos
humanos. Caso tenha concordado em receber informações relacionadas com
cursos/formações a realizar no Instituto, aquando do preenchimento de um
formulário de inscrição em qualquer curso, o seu contacto de e-mail será
cedido ao Departamento de Comunicação e Imagem, para efeitos de
divulgação das mesmas.

4. Por quanto tempo armazenamos os seus dados?
Só guardamos os seus dados pessoais pelo tempo necessário para atingir a
finalidade para a qual os mesmos foram recolhidos, para responder às suas
necessidades ou para cumprir com as obrigações legais.
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No caso dos formulários de inscrição nos cursos, prevê-se que os dados
pessoais dos formandos sejam conservados em formato encriptado, numa base
de dados independente, permitindo a possibilidade de o aluno requisitar uma
segunda via do certificado e salvaguardando o direito a ser esquecido.

5. Quais são os seus direitos quando nos faculta os seus dados?
De acordo com a legislação aplicável, o ISPUP compromete-se a respeitar a
confidencialidade da sua informação de caráter pessoal e a garantir o exercício
dos seus direitos em relação aos seguintes aspetos:
a. Direito ao consentimento: tem direito de consentir, de livre vontade,
ao tratamento dos seus dados pessoais.
b. Direito a ser informado: disponibilizamos informação clara,
transparente e compreensível sobre a forma como o ISPUP usa os seus
dados pessoais. É aliás, por isso, que lhe disponibilizamos a presente
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c. Direito de acesso: poderá aceder aos seus dados pessoais que tratamos
e
conservamos,
contactando
a
Secretaria
do
ISPUP
(secretaria@ispup.up.pt) ou o Departamento de Comunicação e Imagem
(comunicacao@ispup.up.pt).
d. Direito de retificação: tem o direito de retificar os seus dados pessoais
se estiverem incorretos, desatualizados ou se pretender completá-los.
Para o fazer, pode contactar-nos para: secretaria@ispup.up.pt ou
comunicacao@ispup.up.pt
e. Direito ao esquecimento: pode solicitar que os seus dados sejam
eliminados. Por favor, tenha em consideração que este não é um direito
absoluto, uma vez que pode haver fundamento legal ou outro interesse
legítimo para a retenção dos seus dados pessoais.
f. Direito de oposição: pode eliminar a subscrição da Newsletter do ISPUP
ou optar por ser removido das nossas comunicações a qualquer
momento.
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Para aceder a mais informações sobre os seus direitos, consulte o website da
Comissão
Nacional
de
Proteção
de
Dados:
https://www.cnpd.pt/bin/rgpd/rgpd.htm

6. Como partilhamos as suas informações pessoais com
terceiros?
O ISPUP não partilha, vende ou disponibiliza as suas informações pessoais a
terceiros. Por razões técnicas, com a finalidade de envio da Newsletter digital
mensal, o ISPUP partilha o seu e-mail, nome e sobrenome com empresas
responsáveis pela manutenção do website do Instituto e pela área de e-mail
marketing.

7. Mudanças nesta política de privacidade
Esta política de privacidade poderá ser revista e alterada. Como tal,
recomendamos que a consulte com regularidade, de forma a manter-se sempre
atualizado/a.

Política de Privacidade do ISPUP

