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As operações de tratamento de dados pessoais e de saúde dos utentes do Hospital da Senhora da Oliveira 

Guimarães E.P.E., regem-se pelo rigoroso respeito das normas e princípios do Regulamento Geral de Proteção 

de Dados (RGPD), e restante legislação nacional aplicável em matéria de privacidade e proteção de dados, 

nomeadamente a lei nº 59/2019 de 8 de Agosto de 2019, que assegura a execução na ordem jurídica nacional 

do regulamento. 

O HSOG enquanto responsável pelo tratamento de dados, tendo em conta a sua natureza, o contexto e as 

finalidades a que se destina, aplica as medidas técnicas e organizativas adequadas para assegurar o tratamento 

de dados pessoais em conformidade com o RGPD, na estrita medida de salvaguarda dos direitos e liberdades 

dos titulares dos dados pessoais. 

O Hospital da Senhora da Oliveira Guimarães E.P.E. necessita de recolher e tratar os dados pessoais 

dos seus utentes no âmbito da prestação de cuidados de saúde, de diagnóstico médico e de gestão dos serviços 

de saúde. 

O presente documento visa dar a conhecer aos Utentes os termos de tratamento de dados pessoais 

levados a cabo pelo HSOG, determinando as finalidades e meios de tratamento dos seus dados no contexto da 

prestação de serviços, pelo que este deve ser considerado como a entidade Responsável pelo Tratamento, nos 

termos do RGPD.  

 

Os dados pessoais dos Utentes são tratados para os seguintes fins: 

I. Prestação de cuidados de saúde integrados, incluindo para a gestão dos sistemas e serviços do HSOG, 

auditoria e melhoria contínua; 

II. Comunicação e gestão da relação com o utente, podendo contactá-lo através de e-mail, carta e/ou SMS, 

por razões administrativas ou operacionais; 

III. Responder aos pedidos do próprio utente; 

IV. Contabilidade e faturação. 

Os objetivos de nível de serviço para os quais usamos as suas informações incluem a proteção de interesses 

vitais dos utentes, a avaliação e medição dos níveis de serviço do HSOG, estudos estatísticos, investigação 

clínica e cumprimento de obrigações legais. 

 

Partilha de Dados Pessoais: 

O HSOG poderá transmitir dados pessoais dos colaboradores e/ou utentes a entidades terceiras, quando 

tais comunicações de dados sejam necessárias ou adequadas (i) à luz da lei aplicável, (ii) no cumprimento de 

obrigações legais/ordens judiciais, (iii) por determinação da Comissão Nacional de Proteção de Dados ou de 

outra autoridade de controlo competente, ou (iv) para responder a solicitações de autoridades públicas ou 

governamentais. 
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Tempo de Conservação dos dados Pessoais: 

O período de tempo durante o qual os dados são armazenados e conservados está de acordo com a legislação 

aplicável à documentação clínica. 

 

Direitos dos Titulares de Dados (Utentes): 

Nos termos da legislação aplicável, o titular dos dados tem os seguintes direitos: solicitar o acesso ou retificação 

dos dados pessoais que lhe digam respeito. Solicitar a portabilidade dos seus dados, ou opor-se ao seu 

tratamento.  

Caso tenha qualquer questão relacionada com o tratamento dos seus dados pessoais e com o exercício dos 

direitos que lhe são conferidos pela legislação aplicável e, em especial, referidos na presente Política, poderá 

fazê-lo através dos seguintes contactos: 

epd@hospitaldeguimaraes.min-saude.pt ou  carta endereçada a Encarregado de Proteção de Dados, Hospital 

da Senhora da Oliveira Guimarães E.P.E., Rua dos Cutileiros, Creixomil, 4835-044 GUIMARÃES, ou mediante 

contacto presencial com o próprio Hospital. 

O Hospital da Senhora da Oliveira Guimarães E.P.E reserva-se o direito de, a qualquer momento e sem aviso prévio, 

e com efeitos imediatos alterar, acrescentar ou revogar, parcial ou totalmente, a presente Política de Privacidade. 

Quaisquer alterações serão imediatamente divulgadas nesta mesma página. 
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