
POLÍTICA DE PRIVACIDADE 

1. Privacidade e Confidencialidade  

A Empresa Lígia Carvalho & Patrícia Cruz Lda., com a designação comercial de 

Sinapse – Clínica Terapêutica, pessoa coletiva n.º 510805795, com sede em 

Rua Cruz de Cristo 24 sala 11 2º andar 4410-132 Pedroso é a entidade 

responsável pela recolha e tratamento dos seus dados pessoais, para as 

finalidades referidas na presente política de privacidade. 

A Empresa Lígia Carvalho & Patrícia Cruz Lda., compromete-se a proceder ao 

tratamento dos seus dados pessoais, com base no seu consentimento ou 

noutro fundamento legal, em conformidade com o Regulamento (UE) 

2016/679 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 27 de abril de 2016, e 

demais legislação em vigor.  

2. Recolha de dados pessoais  

A Empresa Lígia Carvalho & Patrícia Cruz Lda., compromete-se a não recolher 

os seus dados pessoais no seu sítio electrónico, exceto com base no 

consentimento dos titulares dos dados, que pode ser dado, designadamente, 

através do preenchimento de uma cláusula elaborada para o efeito em cada 

um dos formulários disponibilizados online, sem prejuízo dos restantes casos 

de licitude de tratamento de dados. 

A recolha de dados pessoais, junto do seu titular, deve ser precedida de 

informação sobre a finalidade que a determinou e processar-se em estrita 

adequação e pertinência a essa finalidade. 

Qualquer informação fornecida por essa via será apenas utilizada pela a 

Empresa Lígia Carvalho & Patrícia Cruz Lda., para a finalidade descrita em 

cada formulário. 

Além das entidades que legalmente se encontram autorizadas a aceder aos 

dados pessoais, os seus dados pessoais poderão ser partilhados entre os 

profissionais de saúde envolvidos no processo terapêutico.  



3. Recolha e gestão de informação técnica  

O sítio eletrónico da Empresa Lígia Carvalho & Patrícia Cruz Lda., utiliza 

cookies, sendo apenas registada a informação relativa aos acessos efetuados, 

de caráter não identificável. Não será recolhida qualquer informação tendo 

em vista a identificação dos seus visitantes ou a definição de perfis 

automatizados que produza efeitos jurídicos na esfera do titular dos dados. A 

informação técnica será utilizada apenas para finalidades estatísticas e 

eliminada após a sua avaliação estatística. 

A informação técnica registada, não identificável, limita-se aos seguintes 

itens: 

• O endereço de IP; 

• O tipo de navegador de Internet (browser) utilizado e o respetivo 

sistema operativo usado pelo utilizador; 

• A data e a hora da consulta; 

• Conteúdos consultados. 

4. Prazo de conservação dos dados 

Os dados serão conservados em conformidade com as disposições legais em 

vigor ou assim que estiver cumprida, no caso concreto, a respetiva finalidade 

do tratamento. 

Concluída a finalidade para a qual os mesmos foram prestados, os dados 

pessoais serão eliminados, salvo se a sua conservação for necessária para fins 

de arquivo de interesse público ou fins estatísticos ou ainda para efeitos de 

investigação científica ou histórica, nos termos do referido regulamento. 

5. Proteção de dados pessoais 

Sem prejuízo de eventuais quebras de segurança alheias à Empresa Lígia 

Carvalho & Patrícia Cruz Lda., a mesma compromete-se a proporcionar um 

nível adequado de proteção dos seus dados pessoais, nomeadamente através 

da implementação das medidas técnicas e organizativas apropriadas para a 



proteção dos seus dados pessoais contra a sua destruição, perda ou 

modificação acidental, ou o acesso e outros processos não autorizados. As 

medidas tomadas incluem a encriptação de dados. 

6. Dados sensíveis 

Sem prejuízo dos casos previstos no Regulamento, a Empresa Lígia Carvalho & 

Patrícia Cruz Lda., compromete-se a não proceder ao tratamento de dados 

sensíveis, nos termos do Regulamento, tais como: dados pessoais que revelem 

a origem racial ou étnica, as opiniões políticas, as convicções religiosas ou 

filosóficas, ou a filiação sindical, bem como o tratamento de dados genéticos, 

dados biométricos para identificar uma pessoa de forma inequívoca, dados 

relativos à saúde ou dados relativos à vida sexual ou orientação sexual de uma 

pessoa. 

7. Direitos dos titulares dos dados 

São assegurados, de forma gratuita, os direitos dos titulares dos dados, 

nomeadamente o acesso e informação aos dados pessoais, o direito à sua 

retificação, apagamento, portabilidade, não sujeição a nenhuma decisão 

tomada exclusivamente com base no tratamento automatizado, incluindo a 

definição de perfis, que produza efeitos na sua esfera jurídica e ao exercício 

do direito de oposição. 

Poderá aceder aos seus dados através da área restrita do sítio eletrónico 

geral.sinapse@gmail.com e realizar qualquer pedido relativamente aos seus 

dados pessoais ou por escrito, para Rua Cruz de Cristo 24 sala 11 2º andar 

4410-132 Pedroso. 

8. Medidas de segurança 

A Empresa Lígia Carvalho & Patrícia Cruz Lda., tendo em conta as técnicas 

mais avançadas, os custos de aplicação e a natureza, o âmbito, o contexto e 

as finalidades do tratamento, bem como os riscos, de probabilidade e 

gravidade variável, para os direitos e liberdades das pessoas singulares, 

compromete-se, em articulação com o responsável pelo tratamento e o 
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subcontratante, a aplicar as medidas técnicas e organizativas adequadas para 

assegurar um nível de segurança adequado ao risco. 


