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Polí/ca de Privacidade e Proteção de Dados Pessoais

No âmbito do Regulamento (UE) 2016/679 e da Lei n.º 58/2019, de 8 de agosto, sobre a
proteção de pessoas singulares em relação ao Processamento de Dados Pessoais e
sobre a livre circulação de tais dados ou Regulamento Geral de Proteção de Dados
(doravante «RGPD»), a empresa Meditecno – Médicos e Sistemas de Diagnóstico, Lda.,
com sede Quinta de S. Gonçalo, Praceta de Portugal, 63b, 2775-419, matriculada na
Conservatória do Registo Comercial de Cascais sob o NIPC 505 025 990, (doravante
«Meditecno, Lda.»), enquanto entidade responsável pelo Tratamento de Dados Pessoais,
assume os compromissos necessários inerentes ao cumprimento dos diplomas legais em
vigor, conforme descrito na presente Política de Privacidade e Proteção de Dados
Pessoais, tendo como objetivo primordial garantir a Proteção dos Dados Pessoais
através da implementação de medidas técnicas e organizacionais adequadas para
garantir um nível de segurança dos Dados Pessoais adequado ao risco e, em particular,
para proteger os Dados Pessoais contra destruição, perda, alteração, divulgação não
autorizada ou acesso acidental ou ilegal.
A Meditecno reserva-se o direito de, a qualquer momento, sem aviso prévio e com efeitos
imediatos, alterar, acrescentar ou revogar, parcial ou totalmente, a presente Política de
Proteção de Dados, sendo a respetiva atualização divulgada no website da empresa.
Caso tenha quaisquer questões relativas a esta Política, ou à utilização ou
disponibilização dos seus dados pessoais, contacte-nos pelo correio eletrónico:
info@meditecno.pt

Deﬁnições
«Dados Pessoais» qualquer informação relativa uma pessoa singular direta ou
indiretamente identificada ou identificável («titular dos dados»);
«Titular dos Dados» pessoa singular identificada ou identificável direta ou indiretamente a
quem os Dados Pessoais estão associados, nomeadamente nome, número de
identificação, dados de localização, identificador online (incluindo endereços de IP e logs)
ou fatores específicos da identidade física, fisiológica, genética, mental, económica,
cultura ou social dessa pessoa singular;
«Tratamento de Dados Pessoais» qualquer operação efetuada quanto aos Dados
Pessoais, através de meios automáticos ou não, tais como recolha, gravação,
organização, estruturação, armazenamento, adaptação ou alteração, recuperação,
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consulta, utilização, divulgação por transmissão, disseminação ou, alternativamente,
disponibilização, harmonização ou associação, restrição, eliminação ou destruição;
«Responsável pelo tratamento», a pessoa singular ou coletiva, a autoridade pública, a
agência ou outro organismo que, individualmente ou em conjunto com outras, determina
as finalidades e os meios de tratamento de dados pessoais; sempre que as finalidades e
os meios desse tratamento sejam determinados pelo direito da União ou de um EstadoMembro, o responsável pelo tratamento ou os critérios específicos aplicáveis à sua
nomeação podem ser previstos pelo direito da União ou de um Estado-Membro;
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«Violação de dados pessoais», uma violação da segurança que provoque, de modo
acidental ou ilícito, a destruição, a perda, a alteração, a divulgação ou o acesso, não
autorizados, a dados pessoais transmitidos, conservados ou sujeitos a qualquer outro tipo
de tratamento;
«Consentimento» do titular dos dados, uma manifestação de vontade, livre, específica,
informada e explícita, pela qual o titular dos dados aceita, mediante declaração ou ato
positivo inequívoco, que os dados pessoais que lhe dizem respeito sejam objeto de
tratamento.

Direitos dos Titulares de Dados Pessoais
•

informação sobre o tratamento dos seus dados pessoais;

•

obter acesso aos dados pessoais conservados que lhes digam respeito;

•

solicitar a correção de dados pessoais incorretos, inexatos ou incompletos;

•

solicitar o apagamento de dados pessoais que já não sejam necessários ou caso o
seu tratamento seja ilícito;

•

opor-se ao tratamento dos seus dados pessoais para efeitos de comercialização ou
por motivos que digam respeito à sua situação específica;

•

solicitar a limitação do tratamento dos seus dados pessoais em casos específicos;

•

receber os seus dados pessoais em formato de leitura automática e enviá-los para
outro responsável pelo tratamento («portabilidade dos dados»);

•

solicitar que as decisões tomadas com base em tratamento automatizado que lhes
digam respeito ou que os afetem significativamente e que se baseiem nos seus
dados pessoais sejam tomadas por pessoas singulares e não apenas por
computadores. Também tem o direito, neste caso, de manifestar o seu ponto de
vista e de contestar a decisão.
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Tratamento de Dados
Os Dados Pessoais recolhidos pela Meditecno, Lda. são apenas processados
internamente e para fins legítimos no âmbito da sua atividade comercial.
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Ao desencadear um contato por e-mail, ou por qualquer outro meio de comunicação
escrita com a Meditecno, Lda., poderá estar a fornecer-nos os seus Dados Pessoais,
nomeadamente nas seguintes situações:
-

Quando contacta com a empresa por qualquer meio escrito;

-

Quando se candidata a uma vaga de emprego;

-

Quando, de outra forma, nos envia informação pessoal.

A Meditecno, Lda. não partilha Dados Pessoais com terceiros, exceto se ao abrigo de
uma finalidade legítima prevista na lei.
A Meditecno, Lda. recolhe e trata Dados Pessoais apenas nas seguintes situações:
- se nos solicitar informações, efetuar encomendas ou requerer apoio pós-venda ou
serviços de assistência técnica;
- se o Titular dos Dados tiver dado autorização para o processamento dos seus
Dados Pessoais para uma ou mais finalidades específicas (p. ex. se pretender
receber periodicamente a nossa newsle&er);
- se o Processamento de Dados for necessário para a execução de um contrato no
qual a Meditecno, Lda. é parte, ou para tomar medidas a seu pedido antes de
celebrar um contrato;
- aplicação de questionários de satisfação.

QUAIS OS PRINCÍPIOS UTILIZADOS NO TRATAMENTO DE DADOS?
1. Legalidade e transparência: os seus Dados Pessoais são processados de forma
imparcial, transparentes e de acordo com os imperativos legais aplicáveis;
2. Limitação de propósito: recolhemos e processamos os seus Dados Pessoais
apenas para fins estritamente ligados à atividade geral da empresa ou a aspetos
legais;
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3. Minimização dos dados: os seus Dados Pessoais limitam-se à informação mínima
necessária e são mantidos por tempo limitado, atendendo aos objetivos para os
quais são processados;
4. Precisão: os seus Dados Pessoais devem ser reais, exatos e, sempre que
necessário, podem ser retificados e atualizados;
5. Confidencialidade e integridade: qualquer colaborador da Meditecno Lda., que no
exercício das suas funções aceda aos seus Dados Pessoais, manterá sobre eles
a mais estrita confidencialidade e total empenho na sua preservação.
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QUAIS OS DADOS PESSOAIS PROCESSADOS PELA MEDITECNO, LDA.?
É com base nos princípios enunciados que, no âmbito da nossa atividade comercial,
tratamos os seguintes Dados Pessoais:
Clientes, fornecedores, empresas subcontratadas e demais parceiros comerciais: nome,
endereço eletrónico, número de telefone, número de fax e morada institucionais.
Colaboradores: curriculum vitae, ficheiros de colaborador nome, endereço eletrónico,
morada, número de telefone, número de fax, data de nascimento, CC, NIF, NISS,
informação bancária (IBAN), estado civil, valores de remuneratórios, identificador
único, relatórios de consultas de medicina no trabalho, registos de avaliações,
certificados de formação e ações disciplinares.
Candidatos a vagas de emprego:

curriculum vitae (dados prestados voluntariamente pelo

candidato)
O tratamento dos seus Dados Pessoais encontra-se limitado, nos termos do artigo 6.º, n.º
1, alíneas b) e c) do RGPD, a finalidades exclusivamente relacionadas com o
fornecimento de bens por nós comercializados ou com a prestação de serviços ou ainda
com o cumprimento de obrigações jurídicas a que a Meditecno, Lda. esteja adstrita.
A Meditecno, Lda. NÃO trata a seguinte /pologia de dados: origem racial ou étnica, opiniões,
orientação política, crenças religiosas ou filosóficas, filiações sindicais, saúde ou vida
sexual.
Sublinhamos que em nenhuma circunstância partilhamos ou transferimos
voluntariamente os seus Dados Pessoais com terceiros, exceto se por uma eventual
obrigação contabilística, fiscal ou legal a que esteja sujeita.
A Meditecno Lda. implementou medidas técnicas e organizativas adequadas com vista a
proteger os Dados Pessoais da sua violação, destruição acidental ou ilícita, perda
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acidental, alteração, difusão ou acesso não autorizado, e contra qualquer forma de
tratamento ilícito.

TRATAMENTO DE DADOS DE CLIENTES E FORNECEDORES
No âmbito da nossa atividade, são desencadeadas interações e comunicações com
profissionais ao serviço de Entidades Coletivas que atuam na área da Saúde, as quais
adquirem os nossos produtos e/ou serviços e com Entidades que fabricam e/ou
comercializam produtos e/ou serviços que adquirimos (vide Código de Conduta e Boas
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Prá6cas Comerciais).
Nos termos do disposto no artigo 6.º, n.º 1, alíneas b) e c) do Regulamento Geral de
Proteção de Dados, e exclusivamente no âmbito de relações comerciais, para efeitos da
execução de contratos e de eventual cumprimento de obrigações contabilísticas, fiscais e
jurídicas a que possa estar sujeita, a Meditecno, Lda. poderá processar Dados Pessoais
relativos a Clientes e Fornecedores, incluindo dos seus representantes, trabalhadores,
agentes, subcontratados e consultores.
A Meditecno, Lda. assume para com os seus clientes, fornecedores, subcontratados e
parceiros comerciais em geral, a obrigação de estrita confidencialidade relativamente a
todos os dados pessoais de que venha a ter conhecimento no âmbito da sua atividade
comercial, extensiva à informação a que os seus trabalhadores, agentes, subcontratados
e consultores tenham acesso, garantindo que os mesmos assumiram um compromisso
de confidencialidade.
A prestação de serviços de assistência técnica é inerente à nossa atividade, pelo que os
nossos Técnicos de Electromedicina poderão inadvertidamente ter acesso a Dados
Pessoais, os quais não são objeto de tratamento pela Meditecno, Lda.
Ademais sublinhamos que todos os nossos colaboradores se encontram sujeitos ao
dever de confidencialidade pelo que, qualquer colaborador ao serviço da Meditecno Lda.,
que no exercício das suas funções aceda a Dados Pessoais, manterá sobre eles a mais
estrita confidencialidade, abstendo-se, em todas as circunstâncias, de:
- utilizar os Dados Pessoais a que possa ter tido acesso no desempenho da sua
função, para fins ou propósitos privados;
- partilhar, transferir ou disponibilizar os Dados Pessoais com/para/a pessoas não
autorizadas.
Esta obrigação de confidencialidade perdura além do termo da relação laboral.
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A Meditecno, Lda. rejeita a utilização de Dados Pessoais de forma indiscriminada como
forma de divulgação de produtos ou serviços, como por exemplo, através do envio de
newsle&ers ou de quaisquer outras formas ou veículos comunicativos abusivos e sem o
expresso consentimento do Titular de Dados.
O recurso a Dados Pessoais para fins de marke6ng é utilizado pela Meditecno, Lda.
apenas mediante a solicitação expressa dos nossos clientes ou através do seu
consentimento escrito com vista à receção de informações acerca dos nossos produtos e
serviços. Este consentimento é prévio, livre, informado, específico e inequívoco.
O Titular dos Dados pode, a qualquer momento, opor-se ao tratamento de dados para
fins de marke6ng, através de resposta direta à informação que recebe habitualmente ou
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solicitando o seu cancelamento através do correio eletrónico info@meditecno.pt ou ainda
através de envio de carta registada para a morada acima indicada.
Os Dados Pessoais relativos a clientes, fornecedores, representantes, subcontratados,
incluindo aos seus trabalhadores e consultores são eliminados no prazo de 4 anos, após
o último contacto, exceto se integrarem propostas, encomendas, faturas, contratos ou
outra documentação afim, ou exista obrigação legal ou contratual que fundamente a
preservação por prazo superior.

TRATAMENTO DE DADOS DE COLABORADORES
A Meditecno, Lda. abstém-se de proceder à recolha e consequente tratamento de dados
pessoais sensíveis “dados pessoais referentes a convicções filosóficas ou políticas,
filiação partidária ou sindical, fé religiosa, vida privada e origem racial ou étnica, bem
como o tratamento de dados relativos à saúde e à vida sexual, incluindo os dados
genéticos”.
Ao serem admitidos na empresa, os colaboradores fornecem Dados Pessoais, mas
apenas os estritamente necessários para dar cumprimento às exigências legais inerentes
à relação laboral estabelecida, atendendo aos princípios da minimização,
proporcionalidade, da pertinência da informação e considerando os direitos de
privacidade dos nossos colaboradores.
Os Dados Pessoais dos colaboradores permanecerão armazenados enquanto perdurar a
relação laboral. Caso termine o contrato de trabalho e, sem prejuízo das obrigações
legais a que a empresa está sujeita, os ex-colaboradores têm o direito de solicitar a
eliminação das suas informações nos registos da empresa, o que pode ser feito on-line
através do email info@meditecno.pt ou através de envio de carta para o endereço acima
mencionado.
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O dever de sigilo e confidencialidade, a que os colaboradores da Meditecno Lda. estão
sujeitos, perdura além do eventual termo da relação laboral.

TRATAMENTO DE DADOS DE CANDIDATOS A VAGAS DE EMPREGO
Durante os processos de recrutamento, seleção e admissão de colaboradores, há lugar
ao processamento de Dados Pessoais, estritamente necessários à análise de
candidaturas, com vista ao preenchimento da vaga para uma determinada função.
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Fora do âmbito dos processos de recrutamento e seleção da iniciativa da empresa,
poderá haver igualmente lugar ao tratamento de Dados Pessoais, nomeadamente dos
Dados Pessoais que recebemos involuntariamente através de candidaturas espontâneas,
geralmente sob a forma de Curriculum Vitae – “CV”.
Nestas circunstâncias, ao fornecer informações e Dados Pessoais à Meditecno Lda., o
candidato está voluntariamente a prestar o seu consentimento para que as suas
informações e os seus Dados Pessoais (constantes do seu CV) sejam processados pela
Meditecno Lda., com a finalidade estrita de recrutamento e seleção de candidatos. O
candidato reconhece que as informações e os Dados Pessoais, por si voluntariamente
cedidos, poderão ser objeto de tratamento pela Meditecno, Lda., exclusivamente para fins
de recrutamento e seleção de candidatos. Estes dados não são, em qualquer
circunstância, objeto de comercialização, transferência ou partilha voluntária com
terceiros.
Os candidatos têm o direito de, em qualquer momento, solicitar a retificação ou mesmo a
eliminação das suas informações dos registos da empresa, o que poderá ser feito através
de pedido enviado para o e-mail info@meditecno.pt ou através de envio de carta para o
endereço acima mencionado.

PRAZO DE ARMAZENAMENTO DE DADOS PESSOAIS
Os Dados Pessoais são conservados mediante o disposto pelo Art.º 21.º, da Lei n.º
58/2019, de 8 de agosto
1 — O prazo de conservação de dados pessoais é o que es6ver ﬁxado por norma legal ou
regulamentar ou, na falta desta, o que se revele necessário para a prossecução da ﬁnalidade.
2 — Quando, pela natureza e ﬁnalidade do tratamento, designadamente para ﬁns de arquivo de
interesse público, ﬁns de inves6gação cienMﬁca ou histórica ou ﬁns estaMs6cos, não seja possível
determinar antecipadamente o momento em que o mesmo deixa de ser necessário, é lícita a
conservação dos dados pessoais, desde que sejam adotadas medidas técnicas e organiza6vas
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adequadas a garan6r os direitos do 6tular dos dados, designadamente a informação da sua
conservação.
3 — Quando os dados pessoais sejam necessários para o responsável pelo tratamento, ou o
subcontratante, comprovar o cumprimento de obrigações contratuais ou de outra natureza, os
mesmos podem ser conservados enquanto não decorrer o prazo de prescrição dos direitos
correspe6vos.
4 — Quando cesse a ﬁnalidade que mo6vou o tratamento, inicial ou posterior, de dados pessoais,
o responsável pelo tratamento deve proceder à sua destruição ou anonimização.
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5 — Nos casos em que existe um prazo de conservação de dados imposto por lei, só pode ser
exercido o direito ao apagamento previsto no ar6go 17.º do RGPD ﬁndo esse prazo.
6 — Os dados rela6vos a declarações contribu6vas para efeitos de aposentação ou reforma
podem ser conservados sem limite de prazo, a ﬁm de auxiliar o 6tular na recons6tuição das
carreiras contribu6vas, desde que sejam adotadas medidas técnicas e organiza6vas adequadas a
garan6r os direitos do 6tular dos dados.

WEBSITE – POLÍTICA DE PRIVACIDADE
A informação veiculada através do sítio web www.meditecno.pt destina-se apenas a
profissionais de saúde. A Meditecno Lda. não procede à recolha e processamento
intencional de Dados Pessoais através do sítio web, sendo esta apenas uma forma de
transmissão de informação e não de recolha.
A Meditecno Lda. garante aos visitantes do seu website o respeito pela sua privacidade.
A visita ao nosso sítio web, por si só, não implica o registo de forma automática de
quaisquer Dados Pessoais que identifiquem o utilizador, exceto através do seu endereço
IP, que poderá ser analisado em caso de ataque informático.
A Meditecno, Lda. não usa cookies e não transfere Dados Pessoais dos seus visitantes
para terceiros, exceto se ao abrigo de uma finalidade legítima prevista na Lei.
No entanto, o download de determinados conteúdos ou o seguimento de alguns links de
acesso a terceiros poderá implicar a disponibilização de Dados Pessoais pelos
utilizadores.
Através do nosso website o utilizador poderá aceder a outros sítios Web que podem não
operar segundo a nossa Política de Privacidade pelo que, desde já, aconselhamos o
utilizador a analisar todas as advertências de privacidade ou outras, dos sites de terceiros
antes de fornecer quaisquer informações que possam ser qualificadas como Dados
Pessoais.
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A Meditecno Lda. desenvolve os seus melhores esforços para proteger os Dados
Pessoais do visitante contra acessos não autorizados através da Internet. Para o efeito
utiliza sistemas de segurança, regras e outros procedimentos, de modo a garantir a
proteção dos dados pessoais, bem como para prevenir o acesso não autorizado aos
dados, o uso impróprio, a sua divulgação, perda ou destruição.
É, no entanto, da responsabilidade do visitante garantir e assegurar que o computador
que está a utilizar se encontra adequadamente protegido contra so]wares nocivos, vírus
informáticos e worms. Adicionalmente alertamos o utilizador para o facto de, ao “navegar”

médicos e sistemas de diagnós/co, lda
Praceta de Portugal, N.º 63 B 2775 - 419 Carcavelos – Portugal | Tel. +351 214 581 723 | Fax +351 214 077 945 | E-Mail: nfo@meditecno.pt

em redes abertas, como a Internet, os seus Dados Pessoais poderem circular sem
condições de segurança, existindo o risco de serem vistos e utilizados por terceiros não
autorizados.
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Para revogar o consentimento outorgado em qualquer momento, assim como para
exercitar os seus direitos de acesso, retificação, cancelamento e oposição pode dirigir-se
por correio eletrónico a info@meditecno.pt ou através de envio carta registada para o
endereço acima mencionado.
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