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POLÍTICA DE CONFIDENCIALIDADE 

 

 

A Santa Casa da Misericórdia de Vila do Conde (SCMVC) compromete-se a tratar os dados pessoais de clientes, 

colaboradores e de outras partes interessadas de acordo com, nomeadamente, o Decreto-Lei n.º 67/ 98, de 26 de 

Outubro, respeitando a transparência do processo, a reserva da vida privada e dos direitos, liberdades e garantias 

fundamentais. 

 

Os dados pessoais são recolhidos após o consentimento do titular ou seu representante, são arquivados em suporte 

digital e papel, para uso exclusivo da Santa Casa da Misericórdia de Vila do Conde ou para responder a solicitações 

de entidades, sendo neste âmbito apenas disponibilizados os dados solicitados de acordo com o parecer da 

Comissão Nacional de Proteção de Dados (CNPD) quanto a esta matéria.  

Para qualquer alteração a esta premissa será pedido o consentimento informado. 

 

A entrega de documentos com dados pessoais autoriza automaticamente o seu tratamento. 

 

O acesso à informação relativa aos dados pessoais é restrita aos seus titulares, gestores de processo e a quem, por 

inerência das funções exercidas na SCMVC, utiliza os dados em causa, estando este obrigado a agir de acordo com 

a Politica de Ética da SCMVC e Sigilo Profissional.  

 

A Instituição, por sua vez, reserva-se no direito de assegurar a privacidade e confidencialidade dos seus dados e 

factos enquanto pessoa coletiva, em relação a todos que com eles contactem ou tenham conhecimento (utentes, 

colaboradores, terceiros), mesmo já não existindo qualquer vínculo contratual entre esta entidade e essas pessoas. 

 

Reservamo-nos ao direito de revisão desta Política de Confidencialidade, sempre com enquadramento na legislação 

em vigor e devidamente divulgada nas redes de comunicação interna e externa da Instituição. 

 

 


