PROTEÇÃO DE DADOS
INFORMAÇÃO AOS UTENTES
A AIHSA informa todos os seus associados, clientes, trabalhadores, fornecedores e
prestadores de serviços, relativamente à matéria de dados pessoais, o seguinte:
Os dados pessoais recebidos ou recolhidos dos utentes têm como responsável pelo
seu tratamento esta entidade, devendo todos os assuntos relativos a esta matéria ser
endereçados para o seguinte endereço eletrónico: geral@aihsa.pt
Os dados fornecidos ou recolhidos, a tratar informaticamente no momento da
recolha ou subsequentemente, destinam-se à prestação do bom serviço que constitui
o objeto desta entidade aos seus utentes e outras organizações com quem se
relaciona e atividades acessórias, conexas ou complementares, tais como
processamento administrativo e contabilístico, envio de mensagens informativas
por sms, mail ou newsletter, cumprimento de obrigações contratuais e legais em
entidades públicas, seguradoras, cartões de desconto, bancos ou outras entidades
externas prestadoras de serviços, legalmente exigíveis, como contabilistas ou
empresas de prestação de serviços de segurança e saúde no trabalho.
Os dados pessoais são mantidos pelo tempo, legalmente, exigível ou necessário,
com os devidos cuidados, sendo, depois apagados.
Os titulares dos dados pessoais têm o direito ao acesso, retificação, portabilidade,
apagamento, limitação ou oposição ao tratamento informático dos seus dados
pessoais (quando não haja obrigação legal a cumprir que exija a sua posse e
tratamento), à não sujeição a decisões automatizadas, incluindo definição de perfis
(quando se oponham a tal) à reclamação para o endereço eletrónico atrás referido
ou para uma entidade de controlo legal e ao conhecimento da existência de violação
dos seus dados pessoais, bem como a especial cuidado no tratamento dos dados
sensíveis, quando for o caso.
Especialmente no que respeita ao envio de newsletters, sms ou mails informativos,
solicitamos que se não desejar recebê-los, nos comunique tal para o endereço
eletrónico supra referido.
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