INFORMAÇÃO SOBRE O TRATAMENTO DE DADOS PESSOAIS
RASTREIO COVID-19 - testes de antigénio
No decurso do RASTREIO COVID-19 - testes de antigénio, recolhemos dados pessoais como, a Função, Nome
Completo, Sexo, Email, Telemóvel, Data de Nascimento, Código Postal, n.º de Identificação Pessoal, n.º do
Serviço Nacional de Saúde, País, e Resultado do teste de rastreio.

Ao comparecer neste centro de testagem, e aceitar realizar o teste de rastreio de COVID-19,
está a consentir o tratamento dos dados pessoais que nos disponibilizou.
Para os devidos efeitos, e no cumprimento com o Regulamento (EU) 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 com a Lei n.º 58/2019 que assegura a execução, na
ordem jurídica nacional do mesmo regulamento, prestamos a seguinte informação.
Recolha e tratamento
O Instituto Politécnico de Lisboa (IPL), Estrada de
Benfica 529, 1549-020 Lisboa, Tel.: 217101200,
geral@sp.ipl.pt, é o responsável pelo tratamento dos
dados pessoais fornecidos;
Encarregado de Proteção de Dados
Os contactos do Encarregado de Proteção de Dados
(EPD) do Instituto Politécnico de Lisboa são: Nuno
Pires; epd@ipl.pt; +351 217 101 200 ext. 80108;
Estrada de Benfica, 529 – 1549-020 Lisboa;
Finalidade do tratamento
O tratamento dos dados pessoais mencionados tem
por finalidade a mitigação do risco de infeção SARSCoV-2, no âmbito do plano de levantamento das
medidas de confinamento e de acordo com a
recomendação do Ministério da Ciência, Tecnologia e
Ensino Superior (MCTES) e da Direcção-Geral da
Saúde (DGS).
Os dados tratados são os estritamente necessários a
esta finalidade não sendo posteriormente tratados
pelo IPL de forma incompatível com esta;
Destinatários de dados pessoais
O destinatário dos dados pessoais recolhidos é a Cruz
Vermelha Portuguesa (CVP), que atua em conjunto
com a Autoridade de Saúde à qual comunicará os
seus dados e o resultado do teste realizado.

necessário ao envio dos mesmos para a CVP, após o
qual serão eliminados.
Os seus direitos
Para exercer o seu direito de acesso aos dados
pessoais, bem como a sua retificação ou o seu
apagamento, e a limitação do tratamento, ou do direito
de se opor ao tratamento, bem como do direito à
portabilidade dos dados, contacte-nos mediante
pedido escrito dirigido a Instituto Politécnico de
Lisboa, Estrada de Benfica 529, 1549-020 Lisboa, ou
para o e-mail protecaodados@ipl.pt.
Retirar o consentimento
Pode em qualquer altura exercer o seu direito de
retirar o consentimento. O exercício desse direito não
compromete a licitude do tratamento efetuado com
base nos consentimentos previamente dados.
Reclamação à autoridade
Enquanto titular dos dados pessoais, tem o direito de
apresentar reclamação junto da Comissão Nacional
de Proteção de Dados (CNPD), autoridade de controlo
em Portugal.

Transferência de dados pessoais
O IPL não fará qualquer transferência de dados para
fora da esfera das organizações aqui referidas.

Comunicação de dados pessoais
O rastreio ao SARS-CoV-2 não é obrigatório e nesse
sentido a comunicação e fornecimento dos seus
dados pessoais é dada de forma voluntária.
O fornecimento dos dados pessoais indicados é
condição para a realização do rastreio, pelo que a não
disponibilização dos mesmos impede a realização do
teste de antigénio;

Conservação dos dados
Os dados são conservados pelo IPL para as
finalidades aqui descritas, e apenas pelo tempo

Decisões automatizadas
Não existem decisões automatizadas que incluam
definição de perfis.
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