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Política de Privacidade

Dr. Fernando Pardal de Oliveira, Anatomia Patológica, Lda reconhece que a privacidade é um direito humano
fundamental e reconhece também a importância da privacidade, segurança e proteção dos dados para os
nossos clientes e parceiros. Sendo uma organização global, com protocolos e parcerias com entidades da
saúde, processos comerciais, estruturas de gestão e sistemas técnicos, esforçamo-nos por oferecer proteção
em todas as nossas operações e por implementar políticas e procedimentos consistentes e rigorosos.
A presente Declaração de Privacidade informa-o das nossas práticas de privacidade, das escolhas que pode
fazer e dos direitos que pode exercer em relação aos seus dados pessoais, incluindo a informação que pode
ser recolhida diretamente ou a partir da sua atividade online.
A presente Declaração de Privacidade aplica-se a toda a atividade e serviços prestados pela Dr. Fernando
Pardal de Oliveira, Anatomia Patológica, Lda, que é quem trata dos dados que recolhe.
A presente Declaração de Privacidade não se aplica a aplicações, produtos, serviços, websites ou
funcionalidades das redes sociais de terceiros que possam ser acedidos através de hiperligações que
fornecemos nos Serviços da Dr. Fernando Pardal de Oliveira, Anatomia Patológica, Lda. Não controlamos,
endossamos nem representamos tais websites de terceiros ou as respetivas práticas de privacidade, que
poderão diferir das nossas. Incentivamo-lo a consultar a Política de Privacidade de qualquer website com o
qual interaja antes de permitir a recolha e utilização dos seus dados pessoais.

Política de privacidade
Os nossos princípios de privacidade: Legalidade, imparcialidade e transparência.
Tratamos os dados pessoais de acordo com a lei e com a transparência e justiça para com todos os nossos
clientes/utentes, parceiros e contratados. As nossas atividades de tratamento de dados são realizadas;1) com
o seu consentimento 2) de modo a cumprir as nossas obrigações para com todos os nossos clientes, parceiros
e contratados 3) para o fim legitimo do exercício da nossa atividade 4) por outra forma, de acordo com a lei.
Somos transparentes e oferecemos-lhe uma notificação clara e a escolha dos tipos de dados pessoais
recolhidos e dos fins para os quais são recolhidos e tratados. Não usaremos os dados pessoais para fins que
sejam incompatíveis com estes princípios.
Acesso aos dados. Fornecemos-lhe um acesso razoável aos seus dados juntamente com a possibilidade
de rever, corrigir, modificar ou apagar os dados pessoais que foram partilhados.
Integridade dos dados e limitação do fim. Apenas usamos dados pessoais para os fins descritos no
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momento da recolha ou para fins adicionais compatíveis nos termos da lei. Tomamos medidas razoáveis para
assegurar que os dados pessoais são preciso, completos e atualizados.
Segurança dos dados. Para proteger os seus dados pessoais contra a utilização ou divulgação não
autorizada, implementamos fortes controlos de segurança da informação nas nossas próprias operações.
Responsabilização por transferências. Reconhecemos a nossa potencial responsabilidade por
transferências de dados pessoais entre os colaboradores e parceiros ou para terceiros. Contudo os dados
pessoais serão apenas partilhados quando terceiros, parceiros e colaboradores estejam obrigados por
contrato a oferecer níveis de proteção equivalentes.
Supervisão. Comprometemo-nos a resolver quaisquer questões relativas ao processamento dos seus dados
pessoais que hajam sido recolhidos.
Como usamos os seus dados. Só recolhemos e usamos os seus dados pessoais para gerir a sua relação
comercial com a Dr. Fernando Pardal de Oliveira, Anatomia Patológica e quando interage na qualidade de
cliente/ utente.
Exemplos de como usamos os seus dados: Comunicações administrativas internas e externas à empresa,
conclusão de serviço, respostas pendentes, relatórios de serviço prestado, notificações, lembretes, operações
comerciais, apoio à execução do contrato de prestação de serviços, segurança, apoio a processos judiciais e
em conformidade com a lei, aplicabilidade da lei, para operar pedidos ministeriais e da administração pública,
para politica de proteção de dados e para resolver qualquer conflito com o cliente.
Que dados recolhemos: Dados de identificação pessoal e dados relativos à saúde de pacientes.
Como mantemos os dados em segurança. Foi aprovado pela gerência da Dr. Fernando Pardal de Oliveira,
Anatomia Patológica, Lda, um código de conduta de conformidade ao RGPD, pelo que se encontra nesse
código definida e registada a evidência da conformidade com o RGPD em matéria de segurança de dados
pessoais.
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