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1 Nota introdutória 

No âmbito do Regulamento Geral de Proteção de Dados, doravante RGPD, aprovado pelo 

Regulamento (UE) 2016/679 do Parlamento Europeu e do Conselho de 27 de abril de 2016, a 

presente Política de Privacidade foi desenvolvida com o intuito de apoiar a Procensus na adaptação 

da sua atividade aos princípios e especificidades do regulamento mencionado. 

Complementarmente, a Procensus definiu outras políticas relevantes para os negócios da empresa, 

designadamente a i) Política de Cookies e a ii) Política de Segurança de Informação. 

A Política de Privacidade é extensível a todos os Profissionais da Procensus e, quando identificados, 

a terceiros que acedam aos ativos da empresa. 

A Política em apreço tem um carácter vinculativo, pelo que todos os Profissionais da Procensus têm 

a responsabilidade individual de garantir a conformidade com a mesma e solicitar, sempre que 

necessário, os devidos esclarecimentos aos seus pares ou superiores hierárquicos. 

O cumprimento da Política de Privacidade pode ser monitorizado por meio de fiscalizações, 

auditorias e/ou solicitações de confirmações por escrito de conformidade, sendo todas as áreas 

responsáveis por avaliar regularmente a conformidade com a mesma. A violação desta política por 

parte dos Profissionais da Procensus poderá despoletar uma ação disciplinar. 

Em caso de dúvida contacte o privacy.officer@procensus.pt 
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2 Principais definições 

O novo regulamento prevê no artigo 4º um conjunto de definições essenciais, das quais a Procensus 

destaca: 

• Dados pessoais: Informação relativa a uma pessoa singular identificada ou identificável 

(«titular dos dados»). É considerada identificável uma pessoa singular que possa ser 

identificada, direta ou indiretamente, em especial por referência a um identificador, como 

por exemplo um nome, um número de identificação, dados de localização, identificadores 

por via eletrónica ou a um ou mais elementos específicos da identidade física, fisiológica, 

genética, mental, económica, cultural ou social dessa pessoa singular; 

• Tratamento: Operação ou conjunto de operações efetuadas sobre dados pessoais ou sobre 

conjuntos de dados pessoais, por meios automatizados ou não automatizados, tais como a 

recolha, o registo, a organização, a estruturação, a conservação, a adaptação ou alteração, 

a recuperação, a consulta, a utilização, a divulgação por transmissão, difusão ou qualquer 

outra forma de disponibilização, a comparação ou interconexão, a limitação, o apagamento 

ou a destruição; 

• Pseudonimização: Tratamento de dados pessoais de forma que deixem de poder ser 

atribuídos a um titular de dados específico sem recorrer a informações suplementares, 

desde que essas informações suplementares sejam mantidas separadamente e sujeitas a 

medidas técnicas e organizativas para assegurar que os dados pessoais não possam ser 

atribuídos a uma pessoa singular identificada ou identificável; 

• Responsável pelo tratamento: Uma pessoa singular ou coletiva, a autoridade pública, a 

agência ou outro organismo que, individualmente ou em conjunto com outras, determina 

as finalidades e os meios de tratamento de dados pessoais. Sempre que as finalidades e os 

meios desse tratamento sejam determinados pelo direito da União ou de um Estado-

Membro, o responsável pelo tratamento ou os critérios específicos aplicáveis à sua 

nomeação podem ser previstos pelo direito da União ou de um Estado-Membro; 

• Subcontratante: Uma pessoa singular ou coletiva, a autoridade pública, agência ou outro 

organismo que trate os dados pessoais por conta do responsável pelo tratamento destes; 

• Consentimento do titular dos dados:  Manifestação de vontade, livre, específica, informada 

e explícita, pela qual o titular dos dados aceita, mediante declaração ou ato positivo 

inequívoco, que os dados pessoais que lhe dizem respeito sejam objeto de tratamento. 
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3 Princípios de proteção de dados pessoais 

No âmbito da sua atividade, a Procensus efetua o tratamento de Dados Pessoais provenientes de i) 

oportunidades de negócio, de ii) compromissos com clientes, de iii) atividades de marketing ou de 

iv) de atividades de suporte.  

Os dados podem ser recebidos diretamente de um Titular de Dados (e.g., pessoalmente, via correio, 

e-mail, telefone ou de outras fontes), nomeadamente dos nossos clientes, parceiros, subcontratados 

e agências de referência de crédito. 

Todos os Profissionais devem apenas solicitar dados pessoais de um Titular que sejam relevantes e 

necessários para o cumprimento de determinada finalidade e tarefa empresarial. 

A Procensus compromete-se a cumprir com os princípios de proteção de dados pessoais definidos 

pelo RGPD, designadamente: 

• Licitude, lealdade e transparência: O tratamento dos Dados Pessoais requer uma razão 

legítima (e.g., cumprimento de uma obrigação legal), bem como o dever de informar de 

forma clara e inequívoca o Titular dos Dados sobre o tratamento; 

• Limitação das finalidades: A recolha de Dados Pessoais deve estar limitada a finalidades 

explícitas e legítimas, e o respetivo tratamento não pode ir para além da finalidade para a 

qual foram solicitados; 

• Minimização dos dados: os Dados Pessoais objeto de tratamento devem ser adequados, 

pertinentes e limitados ao necessário; 

• Exatidão: os Dados Pessoais devem ser exatos e atualizados sempre que necessário; 

• Limitação da conservação: os Dados Pessoais não devem ser retidos por um período superior 

ao necessário para as finalidades para as quais são tratados; 

• Integridade e Confidencialidade: Os controlos de segurança devem ser adequados para a 

proteção dos dados contra o tratamento não autorizado, ilegal, perda ou destruição;   

• Transferência legal para fora do Espaço Económico Europeu: A Procensus apenas transfere 

Dados Pessoais para fora do EEE mediante a presença das salvaguardas adequadas, e; 

• Direitos do Titular de Dados, e.g., direito de portabilidade, direito ao esquecimento, entre 

outros. Ver em maior detalhe no ponto 2.6 Direitos dos Titulares dos Dados. 

A Procensus tem ainda o compromisso de fornecer formação adequada sobre proteção de dados 

pessoais a todos os profissionais.  



                        

4 

 

 Licitude no tratamento 

A licitude na recolha e tratamento de Dados Pessoais tem subjacente o cumprimento de pelo menos 

uma das seguintes bases legítimas, previstas no RGPD:  

• Consentimento: O Titular dos Dados deu o consentimento explícito para o processamento de 

dados pessoais; 

• Contratual: O tratamento é necessário para a execução de um contrato do qual o Titular dos 

Dados faz parte ou para diligências pré-contratuais; 

• Legal: o processamento for necessário para cumprir uma obrigação legal à qual o 

processamento esteja sujeito; 

• Interesses vitais: O tratamento é necessário para proteger os interesses vitais do Titular dos 

Dados; 

• Interesse público: O tratamento é necessário para o desempenho de uma tarefa realizada no 

interesse público; 

• Interesses legítimos: O tratamento é necessário para os interesses legítimos do Responsável 

pelo tratamento, exceto quando se prevalecerem interesses ou direitos e liberdades 

fundamentais do Titular dos Dados. 

Sempre que a Procensus atue como subcontratante do cliente para recolha e tratamento de Dados 

Pessoais do Titular, é da responsabilidade do cliente garantir que esta tem um motivo correto para 

o tratamento. Por sua vez, a Procensus deve tomar medidas para garantir que o contrato seja claro 

sobre as responsabilidades a esse respeito e que tem as bases para o fazer legitimamente. 

O tratamento de dados que pertençam à Categoria Especial (i.e., dados que revelem a origem racial 

ou étnica, opiniões políticas, convicções religiosas e filosóficas, filiação sindical, saúde física ou 

mental, dados genéticos/biométricos, dados relativos à vida sexual/orientação, sexual e 

condenações penais e infrações ou supostas ofensas) requerem o cumprimento de um conjunto 

adicional de condições, pelo que para obter uma informação mais detalhada por favor contacte 

privacy.officer@procensus.pt. 

O regulamento confere o direito aos Titulares dos Dados de solicitar informações sobre o tratamento 

dos mesmos, a fim de garantir um tratamento equitativo e transparente. Assim, aquando da recolha 

explicamos apropriadamente a razão e forma de tratamento das informações. 

 Tratamento para desígnios específicos 

Garantir que os Dados Pessoais apenas são utilizados para os desígnios específicos comunicadas ao 

respetivo Titular. A Procensus não deverá proceder ao tratamento de Dados Pessoais para fins 

adicionais que não tenham sido comunicados ao Titular. 
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 Tratamento adequado e limitado 

O tratamento adequado e limitado encontra subjacente o princípio da minimização dos dados, i.e., 

a recolha dos Dados Pessoais mínimos necessários para a realização de uma tarefa específica.  

O princípio mencionado também se aplica a qualquer partilha e a outras atividades de tratamento. 

 Exatidão dos dados pessoais 

Garantir que os Dados Pessoais recolhidos são exatos e atuais. Para tal, a Procensus deve garantir a 

existência de processos e procedimentos adequados para manter garantir a exatidão e atualização 

dos dados. 

 Conservação de dados pessoais 

O RGPD prevê que os Dados Pessoais não devem ser conservados por mais tempo do que o 

estritamente necessário ao cumprimento das finalidades para as quais foram recolhidos. Isto 

significa que a Procensus deve definir períodos de conservação dos Dados Pessoais recolhidos e 

implementar processos para eliminação no seu termo.  

 Direitos dos titulares de dados 

O Regulamento prevê o esclarecimento/ disponibilização de informação ao Titular sobre os Dados 

Pessoais recolhidos, as finalidades e meios para os quais são objeto de tratamento. Para tal, estão 

previstos os seguintes direitos: 

3.6.1 Direito de acesso (artigo 15º) 

O titular dos dados tem o direito de obter do responsável pelo tratamento a confirmação de que os 

dados pessoais que lhe digam respeito são ou não objeto de tratamento e, se for esse o caso, o 

direito de aceder aos seus dados pessoais e às seguintes informações:  

• As finalidades do tratamento dos dados;  

• As categorias dos dados pessoais em questão;  

• Os destinatários ou categorias de destinatários a quem os dados pessoais foram ou serão 

divulgados, nomeadamente os destinatários estabelecidos em países terceiros ou 

pertencentes a organizações internacionais;  

• Se for possível, o prazo previsto de conservação dos dados pessoais, ou, se não for 

possível, os critérios usados para fixar esse prazo;  
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• A existência do direito de solicitar ao responsável pelo tratamento a retificação, o 

apagamento ou a limitação do tratamento dos dados pessoais no que diz respeito ao 

titular dos dados, ou do direito de se opor a esse tratamento;  

• O direito de apresentar reclamação a uma autoridade de controlo;  

• Se os dados não tiverem sido recolhidos junto do titular, as informações disponíveis sobre 

a origem desses dados;  

• A existência de decisões automatizadas, incluindo a definição de perfis, referida no artigo 

22º, nº 1 e 4, e, pelo menos nesses casos, informações úteis relativas à lógica subjacente, 

bem como a importância e as consequências previstas de tal tratamento para o titular dos 

dados. 

3.6.2 Direito de retificação (artigo 16º) 

O titular tem o direito de obter, sem demora injustificada, do responsável pelo tratamento a 

retificação dos dados pessoais inexatos que lhe digam respeito. Tendo em conta as finalidades do 

tratamento, o titular dos dados tem direito a que os seus dados pessoais incompletos sejam 

completados, incluindo por meio de uma declaração adicional. 

3.6.3  Direito ao esquecimento (artigo 17º) 

O titular dos dados tem o direito de obter do responsável pelo tratamento o apagamento dos seus 

dados (i.e., direito ao esquecimento) sem demora injustificada. É da responsabilidade da Procensus 

fazer o possível para apagar de imediato os dados mantidos, exceto quando houver uma exigência 

legal para a sua conservação. 

3.6.4 Direito à limitação do tratamento (artigo 18º) 

O titular dos dados tem o direito de obter do responsável pelo tratamento a limitação do tratamento, 

se se aplicar uma das seguintes situações:  

• Contestar a exatidão dos dados pessoais, durante um período que permita ao responsável 

pelo tratamento verificar a sua exatidão;  

• O tratamento for ilícito e o titular dos dados se opuser ao apagamento dos dados pessoais 

e solicitar, em contrapartida, a limitação da sua utilização;  

• O responsável pelo tratamento já não precisar dos dados pessoais para fins de tratamento, 

mas esses dados sejam requeridos pelo titular para efeitos de declaração, exercício ou 

defesa de um direito num processo judicial;  

• Se tiver oposto ao tratamento nos termos do artigo 21º, nº 1, até se verificar que os motivos 

legítimos do responsável pelo tratamento prevalecem sobre os do titular dos dados. 
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3.6.5 Direito à portabilidade dos dados (artigo 20º) 

O titular dos dados tem o direito de receber os dados pessoais que lhe digam respeito e que tenha 

fornecido a um responsável pelo tratamento, num formato estruturado, de uso corrente e de leitura 

automática, e o direito de transmitir esses dados a outro responsável pelo tratamento sem que o 

responsável a quem os dados pessoais foram fornecidos o possa impedir, se:  

• O tratamento se basear no consentimento dado nos termos do artigo 6º, nº 1, alínea a), ou 

do artigo 9º, nº 2, alínea a), ou num contrato referido no artigo 6º, nº 1, alínea b); e  

• O tratamento for realizado por meios automatizados. 

3.6.6 Direito à Oposição (artigo 21º) 

O titular dos dados tem o direito de se opor a qualquer momento, por motivos relacionados com a 

sua situação particular, ao tratamento dos dados pessoais que lhe digam respeito com base no artigo 

6º, nº1, alínea e) ou f), ou no artigo 6º, nº 4, incluindo a definição de perfis com base nessas 

disposições. O responsável pelo tratamento cessa o tratamento dos dados pessoais, a não ser que 

apresente razões imperiosas e legítimas para esse tratamento que prevaleçam sobre os interesses, 

direitos e liberdades do titular dos dados, ou para efeitos de declaração, exercício ou defesa de um 

direito num processo judicial. 

 

Para todas as questões relativas aos direitos dos titulares de dados contacte o 

privacy.officer@procensus.pt. 

 Segurança dos dados recolhidos e armazenados 

A Procensus manterá a segurança dos dados protegendo a Confidencialidade (i.e., acesso aos Dados 

Pessoais efetuado apenas por pessoas autorizadas), Integridade (i.e., exatidão e adequação para as 

finalidades inerentes ao tratamento) e Disponibilidade (i.e., acesso aos Dados por parte dos 

utilizadores autorizados apenas para as finalidades autorizadas). 

 Divulgação de dados 

Todos os Profissionais da Procensus devem evitar qualquer divulgação inapropriada de Dados 

Pessoais e cumprir com os deveres gerais em relação à Confidencialidade. 

É permitido: 

• Divulgar Dados Pessoais a terceiros apenas sob instrução ou quando suportados por uma 

base legítima para o fazer, e não haja restrições em vigor; 

• Divulgar Dados Pessoais a terceiros no caso de a Procensus vender ou comprar qualquer 

negócio ou ativos, ou quando responsável conjunto pelo tratamento, e; 
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• Partilhar Dados Pessoais com um terceiro que esteja a tratar dados em nome da Procensus, 

o que pode incluir a transferência de dados para um terceiro país. 

Geralmente os Dados Pessoais podem ser divulgados: 

• Aos colaboradores para que possam desempenhar as suas funções; 

• Nos casos em que a não divulgação poderá prejudicar a prevenção ou deteção de crimes, a 

dedução de acusação contra infratores, ou a avaliação ou cobrança de qualquer imposto ou 

taxa.  

Todas as divulgações devem ser justificadas e documentadas. 

Para fins legais os dados podem ser divulgados se: 

• Exigido por lei, estatuto ou por ordem do tribunal; 

• Com a finalidade de obter assessoria jurídica; 

• No âmbito ou para efeitos de um processo judicial ou quando necessário para defesa de um 

direito legal, ou; 

• Para salvaguarda da segurança nacional. 

 Transferência internacional de Dados Pessoais 

Para transferir dados internacionalmente a Procensus deverá garantir pelo menos uma das 

seguintes condições: 

• O país para o qual os Dados Pessoais são transferidos garante um nível adequado de 

proteção para os direitos e liberdades dos Titulares dos Dados, por decisão da Comissão da 

UE; 

• Sejam fornecidas salvaguardas apropriadas; 

• O titular dos dados ter dado consentimento explícito para a transferência após ter sido 

informado dos possíveis riscos; 

• A transferência ser necessária por uma das razões estabelecidas no regulamento, incluindo 

a execução de um contrato entre a Procensus e o titular dos dados, ou proteção dos 

interesses vitais do titular dos dados, e; 

• A transferência ser legalmente exigida por motivos de interesse público, de ações judiciais 

ou defesa no âmbito das mesmas. 

 Informações de cookies e web beacons 

O website da Procensus recorre à utilização de cookies (i.e., ficheiros de texto armazenados no 

dispositivo de acesso do usuário) e web beacons (i.e., imagens eletrónicas que permitem a 

contabilização do número de visitantes que acedem a um website e a certos cookies) como intuito 

proporcionar uma melhor utilização aos seus visitantes, bem como assegurar que o mesmo se 
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encontra em pleno funcionamento. Para tal, a Procensus procede à recolha de informações padrão 

de registo na Internet, designadamente: 

• IP do utilizador; 

• Tipo e o idioma do navegador; 

• Horários de acesso, e; 

• Endereços dos sites de referência.  

Para maior detalhe consulte a nossa política de cookies. 

 Informação de colaboradores e candidatos 

Enquanto entidade empregadora, a Procensus recolhe, trata e conserva dados pessoais de 

colaboradores e candidatos. O Departamento de Recursos Humanos e outros departamentos que 

tratam Dados Pessoais de profissionais devem verificar e documentar qual a base legal inerente ao 

tratamento que efetuarem. Os Dados Pessoais dos profissionais só devem ser tratados quando 

houver um objetivo válido e legítimo para o efeito; 

A recolha de dados pessoais relacionados com os colaboradores ocorre por via de: i) formulários de 

inscrição, ii) formulários web eletrónicos, iii) registos de dados, iv) fotografias, v) dados de outras 

fontes, vi) verificações de crédito, entre outras, e; 

A criação e o armazenamento de dados pessoais relacionados com os colaboradores ocorrem via 

de: i) recibos de pagamento, ii) registos de avaliação, iii) contratos de trabalho, iv) e-mails, entre 

outros. 


