
 

 

POLÍTICA DE PRIVACIDADE E DE PROTEÇÃO DE DADOS PESSOAIS 

DO CENTRO HOSPITALAR UNIVERSITÁRIO DO ALGARVE 

 

O Centro Hospitalar Universitário do Algarve, E.P.E. (CHUA) é uma pessoa coletiva de direito 

público de natureza empresarial que tem por objeto principal a prestação de cuidados de saúde 

e o desenvolvimento de atividades de investigação, formação e ensino, nos termos do artigo 2º 

do Anexo II do Decreto-lei n.º 18/2017, de 10 de fevereiro, aplicável por força do artigo 4º do 

Decreto-lei n.º 101/2017, de 23 de agosto.  

No âmbito da sua atividade, o CHUA procede, de acordo com o princípio da necessidade de 

conhecer, à recolha e tratamento de dados pessoais para efeitos de prestação de cuidados de 

saúde, cumprimento de contratos ou obrigações legais a que se encontra sujeito. 

A presente Política de Privacidade e de Proteção de Dados Pessoais visa, precisamente, definir e 

esclarecer os utentes do CHUA quanto aos dados pessoais que são recolhidos, como os 

mesmos são tratados e para que finalidades, a quem são comunicados e como é protegida a 

sua privacidade, bem como quanto aos direitos que lhes assistem enquanto titulares dos dados 

e de que forma os podem exercer, nos termos do disposto no Regulamento (EU) 2016/679 do 

Parlamento Europeu e do Conselho de 27 de abril de 2016 (Regulamento Geral de Proteção de 

Dados). 

O preenchimento de formulários de recolha de dados e o fornecimento, direto ou indirecto, de 

dados pessoais pelos nossos utentes pressupõem o conhecimento das condições da presente 

Política. 

 

Responsável pelo tratamento dos dados  

O CHUA, pessoa coletiva n.º 510745997, com sede na Rua Leão Penedo, 8000-386 Faro, é a 

entidade responsável pela recolha e tratamento dos dados pessoais dos seus utentes no âmbito 

do Regulamento Geral de Proteção de Dados (RGPD). 

 

Dados pessoais e sua recolha 

O CHUA recolhe e trata os dados pessoais necessários para a prestação de cuidados de saúde 

aos seus utentes. Alguns desses dados são de fornecimento obrigatório por parte do seu titular 

por serem imprescindíveis à prossecução da atividade do CHUA, neles se incluindo os dados de 

identificação pessoal, bem como os dados de saúde que se mostrem imprescindíveis à 

prestação dos cuidados assistenciais. Os dados recolhidos podem incluir: 

o Dados de identificação e de contacto: nome, sexo, data de nascimento, número de 

identificação fiscal, número do cartão de cidadão e data de validade, número de 

identificação da segurança social, número do cartão de utente, contacto telefónico, 

endereço postal e endereço eletrónico; 



o Dados sobre a vida privada: estado civil, nome do cônjuge, do pai, da mãe, do 

representante legal, do cuidador ou de terceiro que deva ser contactado, centro de 

saúde e nome do médico de família, dados relativos à entidade financeira responsável, 

designadamente, informação sobre seguro ou subsistema de saúde, profissão ou 

situação profissional, dados relativos à situação socio-económica; 

o Informação sobre consultas e exames: especialidade, data e hora da marcação, exame, 

dados constantes da prescrição; 

o Dados de saúde: tipo de episódio, número de processo clínico, motivo da admissão, da 

consulta ou do exame, antecedentes pessoais e familiares, estado clínico, diagnósticos, 

risco de doença, atos realizados, meios complementares de diagnóstico e terapêutica, 

informação sobre a evolução e a alta, grupo sanguíneo, prescrição de medicamentos, 

comparticipação especial, portabilidade de doença infecto-contagiosa, cuidados que 

recebeu e a receber; 

o Outros dados sensíveis: dados genéticos, origem racial ou étnica e dados relativos à vida 

sexual, na medida em que os mesmos sejam estritamente necessários ao diagnóstico e 

à prestação de cuidados; 

o Videovigilância: captação de imagem através de sistema de videovigilância. 

Os dados poderão ser recolhidos diretamente junto do utente ou do seu representante, ou 

indiretamente através de outros sistemas de informação de utilização comum e obrigatória no 

âmbito do Sistema Nacional de Saúde, designadamente do Registo Nacional de Utentes, ou de 

outras entidades que prestam serviços, atuando em nome do CHUA. 

 

Finalidades do tratamento dos dados  

Os dados recolhidos são objeto de tratamento para as seguintes finalidades: 

o prestação de cuidados de saúde, prevenção e diagnóstico médico, realização de 

tratamentos, gestão de sistemas e serviços de saúde, auditoria e melhoria contínua; 

o comunicação com os utentes, para efeitos de agendamento de consultas, exames, 

sessões de tratamento ou alterações de marcações, bem como para responder aos 

pedidos, reclamações, sugestões ou contactos de outra natureza que formule; 

o cumprimento de obrigações legais e de outras finalidades indiretamente associadas à 

prestação de cuidados, designadamente, para efeitos de contabilidade, faturação e 

auditoria, deteção e análise de fraude, voluntariado, ação social, apoio espiritual, 

proteção de crianças e jovens em risco e de adultos em situação de violência, 

comunicação a entidades terceiras nos casos legalmente previstos; 

o realização de investigação científica, com recurso, sempre que possível, a 

procedimentos de anonimização ou pseudonimização dos dados objeto de tratamento, 

sendo solicitado o seu consentimento para o tratamento dos seus dados neste 

contexto; 

o segurança de pessoas e bens, sendo recolhidas imagens no contexto da videovigilância 

para garantia da segurança dos utentes. 

 

Fundamentos de licitude do tratamento dos dados 

Os dados pessoais recolhidos pelo CHUA são objeto de tratamento apenas nos casos em que 

existe um fundamento de licitude adequado, nos termos previstos no RGPD, designadamente 

quando: 



o o tratamento for necessário para efeitos de medicina preventiva, diagnóstico médico, 

prestação de cuidados, tratamentos de saúde ou de ação social e gestão de sistemas ou 

serviços de saúde ou por motivos de interesse público no domínio da saúde pública; 

o o titular dos dados tiver dado o seu consentimento explícito para uma ou mais 

finalidades específicas, por exemplo, para utilização dos seus dados no âmbito de 

estudos científicos sempre que a pseudonimização ou anonimização não sejam 

possíveis; 

o o tratamento for necessário para o cumprimento de uma obrigação jurídica a que o 

CHUA esteja sujeito, como sucede nos casos em que a comunicação de dados a 

entidades terceiras seja obrigatória (designadamente, entidades policiais, judiciais, 

reguladoras), aqui se incluindo a comunicação de doenças de declaração obrigatória; 

o o tratamento for necessário para proteger os interesses vitais do titular dos dados, no 

caso de este se encontrar física ou legalmente incapacitado de dar o seu 

consentimento; 

o o tratamento for necessário à declaração, exercício ou defesa de um direito num 

processo judicial ou sempre que os tribunais atuem no exercício da sua função 

jurisdicional; 

o o tratamento for necessário para efeito dos interesses legítimos prosseguidos pelo 

CHUA, aqui se incluindo a captação de imagem no contexto da videovigilância, para 

segurança de pessoas e bens nas instalações do CHUA. 

 

Comunicação de dados  

O CHUA recorre a outras entidades para a prestação de determinados serviços, nomeadamente, 

no âmbito de cuidados assistenciais (meios complementares de diagnóstico e intervenções 

cirúrgicas), de suporte aos sistemas informáticos em uso e de gestão do arquivo físico, que 

poderá implicar o acesso, por estas entidades, a dados pessoais dos utentes. Neste contexto, a 

entidade subcontratada tratará os dados pessoais dos seus utentes em nome e por conta do 

CHUA na estrita obrigação de seguir as suas instruções, assegurando que a mesma oferece 

garantias suficientes de proteção dos direitos dos titulares dos dados. 

O CHUA poderá, ainda, ter de comunicar os dados a entidades terceiras, sempre que tal se 

revele necessário e adequado para assegurar a prestação de cuidados (por exemplo, nos casos 

de transferências inter-hospitalares) ou o cumprimento de obrigações jurídicas a que o CHUA se 

encontre sujeito, respondendo a solicitações de autoridades judiciárias, judiciais, policiais ou 

autoridades públicas competentes no âmbito das atribuições que legalmente lhe estão 

conferidas e, ainda, para efeitos de certificação/acreditação e avaliação da qualidade. Poderão, 

ainda, os dados ser transmitidos a terceiros mediante a sua autorização expressa ou com 

legitimidade para o acesso nos termos legalmente previstos. 

Em qualquer dos casos, o CHUA compromete-se a tomar as medidas adequadas para garantir a 

proteção efetiva dos dados pessoais objeto de tratamento. 

 

Conservação dos dados 

Os dados são conservados pelo período estritamente necessário para as finalidades que 

motivaram a sua recolha ou o seu posterior tratamento, sem prejuízo das disposições legais ou 

regulamentares que determinem a sua conservação por prazo superior. Neste contexto, o CHUA 

conservará os dados pessoais e de saúde pelo período necessário à prestação de cuidados, 



respetiva faturação e cumprimento de obrigações legais, bem como para cumprimento de 

prazos legalmente previstos para fins de investigação e judiciais. 

Os dados pessoais necessários à prestação de cuidados de saúde serão conservados nos termos 

da legislação aplicável ao arquivo da documentação hospitalar e pelos prazos aí definidos. 

 

Medidas de segurança 

O CHUA está empenhado em assegurar a confidencialidade, proteção e segurança dos dados 

pessoais dos seus utentes, através da implementação de medidas técnicas e organizativas 

adequadas para proteger os dados contra qualquer forma de tratamento indevido ou ilegítimo 

e contra a perda acidental ou destruição desses dados. Para o efeito, são criados procedimentos 

tendentes a prevenir acessos não autorizados, perdas acidentais e destruição dos dados, 

comprometendo-se a respeitar a legislação aplicável à proteção de dados pessoais e a tratar 

estes dados apenas para os fins para que foram recolhidos, assim como a garantir que os 

mesmos são tratados com adequados níveis de segurança e confidencialidade. 

Foi elaborada e divulgada junto dos nossos colaboradores a Política de Segurança da 

Informação, que define os procedimentos de proteção de dados, com vista a assegurar o seu 

conhecimento acerca das obrigações impostas nesta matéria, sendo desenvolvidas ações de 

formação junto dos mesmos para garantir a permanente sensibilização para as questões de 

segurança dos dados.  

 

Direitos dos titulares dos dados 

Nos termos do RGPD, e nas condições ali previstas, são assegurados ao titular dos dados os 

seguintes direitos: 

o direito de acesso aos dados pessoais que lhe dizem respeito; 

o direito de retificação dos dados pessoais inexatos que lhe dizem respeito; 

o direito ao apagamento dos dados; 

o direito à limitação do tratamento dos seus dados; 

o direito de portabilidade dos dados; 

o direito de oposição ao tratamento dos seus dados; 

o direito a retirar o seu consentimento para o tratamento de dados (nas situações em que 

o consentimento constitui o fundamento de legitimidade do respetivo tratamento) 

o direito de apresentar reclamação à Comissão Nacional de Proteção de Dados. 

A existência de norma ou obrigação legal impeditiva inviabilizará a pretensão do requerente e 

legitimará a recusa por parte do CHUA, desde que devidamente fundamentada. 

O exercício dos direitos de acesso, retificação, apagamento, limitação, portabilidade, oposição e 

o direito de retirar o consentimento pode ser efetuado mediante pedido escrito enviado para o 

endereço de correio eletrónico epd@chalgarve.min-saude.pt ou para o endereço postal do 

CHUA, Rua Leão Penedo, 8000-386 Faro. Para esse efeito, poderá utilizar o modelo de 

Formulário para o exercício dos direitos dos titulares dos dados, disponibilizado no nosso website 

e nos balcões de atendimento. 

 

 

mailto:epd@chalgarve.min-saude.pt


Alterações à Política de Privacidade 

De forma a garantir a respetiva atualização, o CHUA reserva-se o direito de proceder às 

alterações consideradas adequadas e necessárias à presente Política de Privacidade e Proteção 

de Dados. Tais alterações serão objeto de publicitação no sítio institucional do CHUA 

(www.chalgarve.min-saude.pt) para garantir a respetiva transparência e informação aos utentes, 

fazendo-se expressa referência à data de atualização. 

http://www.chalgarve.min-saude.pt/

