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Política de Privacidade 

Dados pessoais 

De acordo com a Política geral de proteção de dados (RGPD) da UE, dados pessoais são definidos 

como: 

“Qualquer informação relativa a uma pessoa singular identificada ou identificável (” titular da 
informação “); uma pessoa singular identificável é aquela que pode ser identificado, direta ou 
indiretamente, em particular por referência a um identificador, como um nome, um número de 

identificação, dados de localização, um identificador online ou a um ou mais fatores específicos 

do físico, fisiológico, identidade genética, mental, económica, cultural ou social dessa pessoa 

natural “. 

A Sociedade Portuguesa de Neurocirurgia (SPNC), através da sua página web: www.spnc.pt e 

bases de dados respeita a privacidade e protege os dados pessoais dos seus sócios, parceiros, e 

utilizadores em geral, nos termos estabelecidos na legislação e regulamentação aplicáveis à 

proteção de dados pessoais, nomeadamente no Regulamento (UE) 2016/679 do Parlamento 

Europeu e do Conselho, de 27 de abril de 2016, relativo à proteção das pessoas singulares no 

que diz respeito ao tratamento de dados pessoais e à livre circulação desses dados e que revoga 

a Diretiva 95/46/CE (Regulamento Geral sobre a Proteção de Dados), aplicável a partir de 25 de 

maio de 2018 (em diante designado por “RGPD”).  

Esta Política de Privacidade oferece-lhe uma perspetiva geral da forma como tratamos os seus 

dados e dos seus direitos nesta matéria, de acordo com o disposto no RGPD e restante legislação 

aplicável em matéria de privacidade e proteção de dados, incluindo a legislação nacional que 

complementa o RGPD.  

Todos os conteúdos da página web são propriedade exclusiva da SPNC e estão protegidos pelas 

leis nacionais e internacionais de copyright, bem como a compilação, edição e montagem, de 

todo ou em parte do seu conteúdo. 

A página web da SPNC tem uma área de livre acesso a qualquer utilizador e uma área restrita a 

associados. Nesta página pode encontrar informações de carácter geral e atividades organizadas 

pela SPNC, bem como, outras atividades consideradas de interesse para os neurocirurgiões. É 

ainda utilizada com associação a ferramentas que permitem a inscrição em atividades 

promovidas pela SPNC. A SPNC pode interromper a qualquer momento a sua publicação ou 

acesso a áreas restritas. 

Como utilizamos a sua informação 

A informação pessoal, tal como nome, email, morada, número de telemóvel, número de 

identificação fiscal, entre outros, recolhida nos formulários de inscrição como associados da 

SPNC e formulários de atividades da SPNC será utilizada única e exclusivamente para os fins 

previstos nos Estatutos da SPNC e respetivas atividades em que se inscrevem.  

A finalidade do tratamento dos dados pessoais dos Sócios e Utilizadores, efetuados a partir do 

seu website são, única e exclusivamente, aquelas para as quais a SPNC recolheu o 

consentimento livre, esclarecido e inequívoco do seu titular e/ou indispensáveis à execução de 

um contrato celebrado entre a SPNC e os Sócios e Utilizadores. 

 

http://www.spnc.pt/
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Por que é que a SPNC precisa de recolher e armazenar dados pessoais? 

Para que o possamos contatar no âmbito das nossas atividades estatutárias.  Estamos 

empenhados em garantir que recolhemos somente a informação necessária para o bom 

funcionamento dos serviços que prestamos e que a recolha de dados não seja, de forma alguma, 

uma invasão de privacidade.   

Os destinatários dos dados pessoais são, única e exclusivamente, a SPNC mas no o âmbito da 

sua atividade, poderá a SPNC ter necessidade de recorrer a terceiros para a prestação de 

determinados serviços, sendo que, por vezes, a prestação desses serviços implica o acesso a 

dados pessoais dos Sócios e Utilizadores, para fins relacionados com a gestão dos seus eventos 

e gestão do website. 

Quando tal acontece, a SPNC toma as medidas adequadas de forma a assegurar que as entidades 

que venham a ter acesso aos dados pessoais são de confiança e oferecem as mais elevadas 

garantias de que os dados transmitidos merecem tratamento idêntico àquele que a SPNC lhe 

dá. 

A SPNC apenas revelará informação a terceiros (entendendo-se como tais as pessoas singulares 

ou coletivas, autoridades públicas, serviços ou organismos que não sejam o Sócios/Utilizadores, 

a SPNC, os subcontratantes ou as pessoas que, sob a autoridade direta da SPNC ou dos seus 

subcontratantes, estão autorizadas a tratar os seus dados pessoais) nas seguintes 

circunstâncias: 

• Por pedido expresso por parte dos Sócios/Utilizadores, no exercício dos seus direitos. 

• Por exigência legal ou de notificação judicial para o efeito; 

• Por necessidade de recurso a terceiros e subcontratados (conforme mencionado 

anteriormente). 

A SPNC irá processar (recolher, armazenar e utilizar) as informações que forem fornecidas de 

uma forma compatível com o Regulamento Geral de Proteção de Dados (RGPD) da UE. Ou seja, 

iremos manter as suas informações atualizadas e precisas, mantendo-as na nossa base de dados 

durante o tempo que for necessário para cumprir as finalidades descritas na presente política 

de privacidade, exceto se um período de armazenamento da informação mais longo for imposto 

por lei.  

Quando é que iremos entrar em contacto? 

A SPNC irá entrar em contacto sempre que esse contacto for necessário para a boa prestação 

do serviço. Exemplos de possíveis comunicações: informações relevantes sobre eventos 

científicos, confirmação de inscrição/receção resumo científico; envio de certificados, outras 

comunicações que sejam sempre relevantes, justificáveis e pertinentes para a relação contratual 

existente entre si e a SPNC. 

Posso saber os dados pessoais que a organização mantém sobre mim? 

Quando se regista on-line é criado um utilizador e enviado um login e password. Ao aceder à sua 

área pessoal tem acesso a todos os dados que a SPNC guarda sobre si. No entanto, a seu pedido, 

a SPNC enviará a informação que tem sobre si e como os seus dados são processados. A SPNC 

pode ser contactada através do e-mail: secretariado@spnc.pt ou Avª 5 de outubro, nº 151-5º A- 

1050-051 Lisboa  

mailto:secretariado@spnc.pt
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Informação sobre os cookies e geral funcionamento do website: 

Tal como outros websites, coletamos e utilizamos informação contida nos anúncios. A 

informação contida nos anúncios, inclui o seu endereço IP (Internet Protocol), o seu ISP (Internet 

Service Provider, como o Sapo, Clix, ou outro), o browser que utilizou ao visitar o nosso website 

(como o Internet Explorer ou o Firefox), o tempo da sua visita e que páginas visitou dentro do 

nosso website. 

Utilizamos cookies para armazenar informação, tais como as suas preferências pessoas quando 

visita o nosso website.  

Você detém o poder de desligar os seus cookies, nas opções do seu browser, ou efetuando 

alterações nas ferramentas de programas Anti-Virus, como o Norton Internet Security. No 

entanto, isso poderá alterar a forma como interage com o nosso website, ou outros websites. 

Isso poderá afetar ou não permitir que faça logins em programas, sites ou fóruns da nossa e de 

outras redes. 

O Software do nosso fornecedor de website possui ligações para outros sites, os quais, a nosso 

ver, podem conter informações / ferramentas úteis para os nossos visitantes. A nossa política 

de privacidade não é aplicada a sites de terceiros, pelo que, caso visite outro site a partir do 

nosso deverá ler a política de privacidade do mesmo. 

Não nos responsabilizamos pela política de privacidade ou conteúdo presente nesses mesmos 

sites. 

Esta política de privacidade poderá sofrer alterações sem aviso prévio. Deste modo, 

recomendamos que consulte a nossa política de privacidade com regularidade de forma a estar 

sempre atualizado. 

 

Lisboa, 25 de maio de 2018 


