Política de Privacidade e Termos de Utilização da NHC (Social)

Enquadramento
O novo Regulamento Geral de Proteção de Dados (RGPD) entrou em vigor no dia 25 de
maio de 2018, sendo aplicável a todas as organizações dos Estados-membros da União
Europeia que processam dados pessoais.

1. Privacidade e Confidencialidade
A NHC (Social), assume um compromisso de privacidade e confidencialidade
relativamente aos dados pessoais que nos confiar. Os nossos serviços asseguram ao
pessoal, aos utentes e aos fornecedores, a privacidade e segurança nos dados facultados
para os vários serviços disponibilizados, sendo apenas objeto de tratamento os dados
estritamente necessários para a prestação do serviço de acordo com as finalidades
legalmente previstas.
Assumimos os seguintes compromissos: - Proceder ao tratamento de dados de forma
lícita e leal, recolhendo apenas a informação necessária e pertinente à finalidade a que
se destina; - Utilizar os dados recolhidos apenas para finalidade compatível com a
explicitada no momento da recolha e não realizar interconexão de dados pessoais, salvo
autorização legal ou recolha do consentimento expresso dado pelo titular dos dados; Manter os dados exatos e, quando se justifique, atualizados; - Garantir, quando
requerido pelo titular dos dados, o exercício do direito de acesso, retificação,
apagamento e oposição; - Ter sistemas de segurança que impeçam o acesso não
autorizado ou o uso indevido dos dados pessoais que nos são confiados; - Tratar os
dados em observância ao dever de sigilo profissional; - Conservar os dados pessoais
apenas pelo período mínimo necessário para as finalidades que motivaram a sua
recolha, sem prejuízo de situações que possam justificar a sua manutenção por períodos
mais longos.
Os nossos serviços respeitarão o previsto na legislação europeia sobre a proteção de
dados, nomeadamente o Regulamento (EU) 2016/679 do Parlamento Europeu e do
Conselho, de 27 de abril de 2016 - Regulamento Geral sobre a Proteção de Dados,
relativo à proteção das pessoas singulares no que diz respeito ao tratamento de dados
e à livre circulação desses dados.

Para a NHC (Social) a garantia de privacidade e confidencialidade no tratamento dos
seus dados é uma questão fundamental para garantir uma relação de confiança com os
nossos utentes.

2. Medidas de Segurança no tratamento
A NHC (Social) adota padrões de segurança organizacional e tecnológica, e práticas
eficazes na gestão de segurança da informação, para proteção da confidencialidade,
integridade e disponibilidade da informação, e provisão de confiança nos intercâmbios
inter-organizacionais que envolvam a NHC (Social), e as normas comunitárias e a
legislação e recomendações nacionais específicas em matéria de segurança da
informação.

3. Direito de acesso, retificação, apagamento e oposição
Caso pretenda exercer o direito de acesso, retificação, apagamento e oposição, poderá
fazê-lo no site da NHC (Social), em www.nhcsocial.pt através do email
nhcsocial@nhc.pt. No seu próprio interesse, deverá procurar manter os seus dados
atualizados, nomeadamente os dados de identificação, bem como aqueles que são
utilizados nas comunicações com a Segurança Social, como por exemplo a morada e o
endereço de correio eletrónico.

4. Autorização de consulta aos seus dados
A NHC (Social) faculta-lhe a possibilidade de autorizar terceiros a consultar os seus
dados, quando devidamente credenciados por procuração para o efeito e poderão ser
fornecidos a autoridades judiciais ou administrativas, nos casos previstos na lei.

5. Alterações à política de privacidade
Caso estas condições venham a ser alteradas, nomeadamente em resultado da
disponibilização de novos serviços ou alteração da legislação em vigor que rege estas
matérias, proceder-se-á à sua divulgação através do site www.nhcsocial.pt. Na hipótese
de não concordar com as alterações efetuadas, deve proceder de imediato ao pedido
de eliminação dos seus dados pessoais nos termos atrás identificados.

6. Aceitação e vinculação
Todo o utilizador dos serviços disponibilizados pela NHC (Social) está vinculado à
aceitação e respeito pelas condições aqui expressas. Para mais informações sobre a
proteção de dados na NHC (Social), consulte o site em www.nhcsocial.pt.

