O QUE É O TRATAMENTO DE DADOS
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ENQUADRAMENTO LEGAL

O QUE SÃO DADOS PESSOAIS?

COMO EXERCER OS SEUS DIREITOS
Para exercer o seu direito à informação solicite o

“Toda a informação relativa à identifica-

impresso: IMP.DGU.032 “Requerimento de Acesso à

ção ou que possa levar à identificação do

Informação”. Para exercer os restantes direitos soli-

seu titular de forma direta ou indireta.”

cite o impresso: IMP.DGU.033 “Requerimento para
Retificação/Apagamento/Limitação do Tratamento

de Dados Pessoais de Utente”.

O Hospital do Santo Espírito da Ilha Terceira, EPER,
tem por objetivo principal a prestação de cuidados
de saúde à população, designadamente aos benefi-

QUAIS OS DIREITOS DO TITULAR DOS
DADOS ?

ciários dos Serviço Regional de Saúde e aos benefi-

ONDE?
Estes encontram-se disponíveis:

ciários dos subsistemas de saúde, ou de entidades

Os titulares dos dados têm o direito à informação



Na Admissão do Serviço de Urgência (24 horas);

externas que com ele contratualizem a prestação

(sobre as finalidades, o responsável do tratamen-



Na Secretaria do hospital no horário de normal

de cuidados de saúde, e a todos os cidadãos em

to, o prazo de conservação, etc.), o direito ao aces-

geral - cfr. n.º1 do artigo 2.º dos Estatutos do Hos-

so, à retificação, à portabilidade dos dados, a solici-

pital , publicados pelo Decreto Legislativo Regional

tar a limitação do tratamento dos dados, a solicitar

nº 2/2007/A, de 24 janeiro, na redação atual.

a limitação do tratamento dos seus dados pessoais

No âmbito do seu objetivo, e para proceder aos

e o esquecimento, a apresentar reclamação junto à

cuidados de saúde aos seus utentes, o HSEIT

autoridade de controlo e a recorrer a ação judicial.

funcionamento (8:30h/16:30h);


No site do hospital ou solicitá-los através do seguinte endereço eletrónico:
hseit.secretaria@azores.gov.pt.

O HSEIT irá responder no prazo de 30 dias de acor-

recolhe e conserva informação de saúde e infor-

do com o nº 3 do artigo 12º do RGPD, exceto se si-

mação genética, ao abrigo da Lei nº 12/2005, de 26

tuação de elevada complexidade em que o prazo

de janeiro (na redação da Lei nº 26/2016, de 22 de

será acrescido de mais 30 dias.

agosto) e da Lei nº 58/2019, de 8 de agosto, que
adaptou à ordem jurídica portuguesa o RGPD. Deste modo, fica salvaguardada a licitude do tratamento dos seus dados pessoais de acordo com as
alíneas c), d) e e) do n.º 1 do artigo 6.º do RGPD.

