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PRIVACIDADE E PROTEÇÃO DOS DADOS
PESSOAIS DA FUNDAÇÃO S. JOÃO DE DEUS

DECLARAÇÃO DE
COMPROMISSO
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O NOSSO

COMPROMISSO
A proteção dos seus dados e a sua privacidade são de
máxima importância para nós. Os mesmos não são
divulgados a terceiros, em nenhuma circunstância.
Por isso, criámos um conjunto de políticas internas
que garantem a segurança e confidencialidade dos
seus dados. Desta forma, consegue ter maior controle
sobre o tratamento dos seus dados pessoais, que à
Fundação S. João de Deus confiou.
De acordo com o novo Regulamento Geral sobre
Proteção de Dados (RGPD), a entrar em vigor a 25 de
maio de 2018, criámos a nossa Política de
Privacidade, os Termos de Utilização e a Política de
Cookies, disponíveis para consulta no nosso website –
www.fsjd.pt.
Os dados pessoais são fundamentais para o
desenvolvimento da atividade da Fundação S. João
de Deus e por isso trabalhamos dia a dia para
conseguirmos assegurar os melhores níveis de
proteção de privacidade e dados pessoais.
Com esta Declaração de Compromisso, pretendemos
clarificar o nosso comprometimento para com a
privacidade e proteção dos dados, assegurando que
todos aqueles que os tratam subscrevem e atuam
conforme as nossas políticas internas - Termos de
Utilização, Política de Privacidade e Política de
Cookies.

Rui Ferreira Amaral
Presidente da Fundação S. João de Deus
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PRINCÍPIOS RELATIVOS À
RECOLHA E TRATAMENTO

DE DADOS PESSOAIS

CONFIDENCIALIDADE

FINALIDADE
E BOA FÉ

TRANSPARÊNCIA

PROTEÇÃO
DE DADOS
PESSOAIS

LIMITAÇÃO
DA CONSERVAÇÃO

ACESSIBILIDADE CONDICIONADA

A Fundação S. João de Deus está
empenhada em garantir o respeito pelos
direitos dos titulares de dados pessoais;
como os direitos ao acesso, informação,
retificação, limitação do tratamento,
portabilidade, esquecimento, retirada de
consentimento e oposição.

MAIO DE 2018 | FSJD.PT

CONFIDENCIALIDADE
Os seus dados pessoais são tratados de forma a garantirem a sua
segurança, comprometendo-se a Fundação S. João de Deus a
proteger o seu acesso e divulgação não autorizada ou ilícita,
proteger contra a perda, modificação e destruição não
autorizada.

FINALIDADE E BOA FÉ
Os seus dados pessoais serão tratados exclusivamente para os
âmbitos mencionados nos Termos de Utilização e Política de
Privacidade, disponíveis para conhecimento e consulta em
www.fsjd.pt.

TRANSPARÊNCIA
Os titulares dos dados têm livre acesso à consulta clara e concisa
em que âmbito os mesmos serão utilizados, através dos Termos
de Utilização e Política de Privacidade. Foi criada uma página de
contato diretamente com o DPO (Data Protection Officer), para
serem expostas todas as dúvidas.

PROTEÇÃO DE DADOS PESSOAIS
Os procedimentos internos foram criados e desenvolvidos com a
preocupação de proteger a privacidade e os dados pessoais.

LIMITAÇÃO DA CONSERVAÇÃO
Serão apenas tratados os dados pessoais que se adeqúem,
pertinentes e não excessivos, e pelo tempo necessário.

ACESSIBILIDADE CONDICIONADA
Apenas colaboradores, funcionários, parceiros e voluntários
selecionados pela Fundação S. João de Deus terão acesso a
dados pessoais e caso estritamente necessário.
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SEGURANÇA

DOS DADOS
PESSOAIS
A Fundação S. João de Deus respeita e utiliza as
melhores práticas face à privacidade,
confidencialidade, segurança dos dados dos
titulares. Adoptámos, por isso, exigentes políticas
internas e normas que nos permitam assegurar a
proteção dos dados pessoais.
Optámos por medidas de segurança como
plataformas e servidores altamente seguros e
protegidos, políticas de acesso à informação e
registo de operações através de username e
passwords intransmissíveis. Um estrito controlo
no que respeita ao acesso às instalações onde
permanecem arquivados dados pessoais da
Fundação S. João de Deus e instalações
permanentemente vigiadas por infraestruturas
tecnológicas essenciais.
O cumprimento das políticas internas
estabelecidas em matéria de segurança de
informação e proteção de dados pessoais é
completado por programas de informação e
formação de colaboradores, funcionários e
parceiros da Fundação S. João de Deus.

