
POLÍTICA DE PRIVACIDADE E PROTEÇÃO DE DADOS 

ENCONTROS COM A INOVADAÇÃO EM SAÚDE e MERCADO DE INOVAÇÃO ABERTA 

POLÍTICA DE PRIVACIDADE 

O Health Cluster Portugal informa aos participantes dos Encontros com a Inovação em Saúde e o Mercado de 
Inovação Aberta a sua política de privacidade de dados pessoais, para que possam deliberar, voluntariamente, 
se facultam informações pessoais para registo da sua inscrição. Os dados pessoais recolhidos serão utilizados 
apropriadamente, de acordo com o propósito para o qual foram recolhidos e em conformidade com as 
disposições do Regulamento Geral sobre a Proteção de Dados - Regulamento (UE) 2016/679. 

  

RESPONSÁVEL PELO TRATAMENTO DE DADOS 

O responsável pelo tratamento dos dados pessoais é o Health Cluster Portugal (HCP), pessoa coletiva nº 
508 527 864, com sede na Rua Eng. Frederico Ulrich nº 2650, 4470-605 Maia, número de telefone +(351) 
220 968 183. O HCP assume o compromisso de tratar os dados dos participantes e autores de uma forma clara 
e responsável. 

FINS A QUE SE DESTINA A RECOLHA DE DADOS 

Esta Política de Privacidade aplica-se apenas aos Serviços para recolha, uso e proteção dos dados pessoais 
para as atividades do Health Cluster Portugal e serviço de terceiros fundamentais para a boa execução das 
mesmas. Não se aplica a websites, aplicações de telemóvel/tablet ou serviços de terceiros. Recomendamos a 
leitura cuidadosa dos termos e condições desta Política de Privacidade. 
 

INFORMAÇÃO RECOLHIDA 

Fundamentais para o registo: a informação recolhida e arquivada consiste em dados pessoais e profissionais 
preenchidos pelos participantes e expositores, através de formulário estabelecido para o efeito, via online, email 
ou papel, o qual é utilizado para a organização e gestão do processo de inscrição. Estes dados são essenciais 
para a boa conclusão do processo de inscrição nas atividades. 

Informações para correspondência: a via de correspondência mais eficaz de e para o HCP é o endereço de 
email: info@healthportugal.com. Ao inscrever-se e participar no evento integra a nossa lista de e-mails, a partir 
da qual partilhamos notificações ou outra correspondência durante o período prévio e após os Encontros com a 
Inovação em Saúde e o Mercado de Inovação Aberta, para o notificar relativamente aos eventos do ano seguinte. 
Se pretender deixar de subscrever as nossas divulgações apenas terá de remover o seu e-mail da lista, no local 
indicado na página de divulgação. Se não quiser receber comunicação nossa no futuro, entre em contacto 
connosco, através do e-mail: info@healthportugal.com, dando nota dessa pretensão. Note-se que, os pedidos 
para a remoção das informações das listas de arquivo, ainda que céleres, podem implicar algum tempo para a 
retirada. 

Informações de presença: não tornamos pública a informação individualizada da presença dos participantes e 
em nenhuma plataforma ou local de divulgação pública (p.ex.: redes sociais ou website), sem a prévia 
autorização do próprio. 

Informações em publicação de comunicação interna: o HCP publica nos seus meios de comunicação 
internos (website do HCP e afiliados, redes sociais e outros meios internos, como por exemplo, newsletters) 
várias notícias dos seus eventos com recurso a meios audiovisuais captados, por meio de imagem, vídeo ou 
gravação de áudio no âmbito das iniciativas. Caso não autorize a publicação das fotografias, dos vídeos e dos 
resumos, entre em contacto com o HCP durante o evento ou logo que possível, através do email: 
info@healtportugal.com. Mais informamos que todos os participantes e expositores estão sujeitos à captação 
de imagem e áudio durante os Encontros para a Inovação em Saúde e o Mercado de Inovação Aberta, tanto 
pelo HCP como por parceiros, expositores e comunicação social presente no evento. Deste modo, caso visualize 
algum material com a sua imagem/áudio e não autorize o uso do mesmo, solicitamos que nos seja comunicado 
(via e-mail: info@healthportugal.com) o pedido para a respetiva eliminação. Se a imagem for partilhada em 
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canais de comunicação de parceiros e comunicação social, solicitamos que entre em contacto com os mesmos, 
pois o HCP não é responsável pelos seus conteúdos. 

  

INFORMAÇÕES PARTILHADAS COM: 

Health Cluster Portugal: o HCP tem acesso às informações facultadas de acordo com o decurso normal dos 
processos de inscrição. 

Parceiros: para a realização de todos os eventos associados aos Encontros com a Inovação em Saúde o HCP 
estabelece parcerias com outras entidades, nomeadamente a Agência Nacional de Inovação (ANI), para, por 

exemplo, organizar B2B “Health Innovation Market 2020”. 

Prestadores de Serviços: o HCP colabora com prestadores de serviços como a empresa de gestão de 
inscrições e empresas que prestam apoio à organização do evento. O HCP toma as medidas necessárias para 
garantir que os nossos prestadores de serviços protegem as suas informações, em nome do HCP. Se o HCP 
tomar conhecimento de que um prestador de serviços utiliza e divulga informações, indevidamente, serão 
tomadas medidas comercialmente plausíveis para encerrar ou corrigir o uso impróprio das informações. 

DIREITOS 

Os participantes podem exercer os seus direitos de acesso, de informação, de cancelamento, de retificação, de 
refutação, de ação do tratamento, de portabilidade dos dados, oposição e de decisões automatizadas. Devendo 
reclamar os seus direitos para o correio eletrónico: info@healthportugal.com. 

Os participantes e têm ainda o direito de apresentar uma reclamação à Comissão Nacional de Proteção de 
Dados. 

Atente-se que, se optar por eliminar as suas informações ou recusar a recolha e o uso das mesmas pode implicar 
que o processo de inscrição não possa ser considerado válido. 

PRAZO DE CONSERVAÇÃO DA INFORMAÇÃO 

O HCP preservará os seus dados durante o período necessário, de forma a cumprir o propósito da sua recolha, 
bem como no âmbito das exigências legais aplicáveis. 

SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO 

O HCP realiza os esforços possíveis para proteger as suas informações contra perda, uso indevido, acesso não 
autorizado, alteração e destruição. Deste modo, adotamos os níveis de segurança e proteção de dados 
requeridos por lei para evitarmos as questões acima mencionadas. Contudo, o participante e autor deve ter 
conhecimento de que nenhum protocolo de segurança de dados é inacessível e, como tal, o HCP não garante 
que as informações não possam ser acedidas, recolhidas, divulgadas, violadas e destruídas por terceiros não 
autorizados, que agem ilegitimamente. Nestas circunstâncias, o HCP não se responsabiliza pelos danos 
causados. 
 

ALTERAÇÃO DA POLÍTICA DE PRIVACIDADE 

O HCP poderá, a qualquer momento, atualizar esta Política de Privacidade, pelo que solicitamos que reveja, 
periodicamente, este documento para se manter atualizado. Ao manter-se como participante e expositor significa 
a aceitação dos termos alterados. 

  

ESCLARECIMENTOS 

Em caso de dúvida sobre esta Política de Privacidade deverá contactar o HCP, através dos meios atrás 
mencionados. A nossa entidade resolverá o assunto no tempo mínimo possível. 

 


