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Unidade de Investigação e Desenvolvimento 

Departamento da Qualidade e Inovação 

INFORMAÇÃO SOBRE PRIVACIDADE E PROTEÇÃO DE DADOS PESSOAIS

DECLARAÇÃO DE CONSENTIMENTO PARA O TRATAMENTO DE DADOS PESSOAIS 

PROGRAMAS DE INVESTIGAÇÃO & DESENVOLVIMENTO DA SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DE LISBOA 

A Santa Casa da Misericórdia de Lisboa (SCML) pessoa coletiva de direito privado e utilidade pública 

administrativa, com o número da pessoa coletiva 500 745 471, e sede no Largo Trindade Coelho, 1200-470 

Lisboa, é a responsável pelo tratamento dos seus dados pessoais. Os dados pessoais fornecidos são objeto de 

tratamento para efeitos de prossecução dos Programas de Investigação & Desenvolvimento da SCML, 

nomeadamente a atribuição do Prémio João Lobo Antunes, mediante o consentimento livre, específico, 

informado e inequívoco do titular dos dados, sem o qual não será possível a aceitação e adesão a estes 

Programas.  

A SCML pode, ainda, tratar os seus dados pessoais para efeitos da prestação de informação relativa às atividades 

da SCML, bem como, para outras finalidades relacionadas com as candidaturas aos Programas de Investigação 

& Desenvolvimento, concretamente, o envio de comunicações informativas e de marketing, a realização de 

inquéritos de satisfação e/ou ainda, o tratamento de direitos de imagem e/ou som.  

Como responsável pelo tratamento dos seus dados pessoais, recolhidos com o preenchimento da 

documentação de candidatura, a SCML processa e armazena esses dados em suporte de papel e em suporte 

informático, aplicando para o efeito as medidas técnicas e organizativas adequadas a garantir o nível de 

segurança necessário à contenção do risco.  

A SCML dispõe, também, de um sistema informático capaz de resistir a eventuais acidentes ou atos maliciosos 

que comprometam a confidencialidade, a disponibilidade e integridade dos dados pessoais conservados ou 

transmitidos. 

Os dados pessoais tratados pela SCML são conservados de modo a permitir a identificação dos respetivos 

titulares apenas durante o período necessário para as finalidades para os quais são tratados, nos termos e de 

acordo com a legislação em vigor. Para informação mais detalhada sobre os prazos de conservação de dados 

pessoais pode consultar o Regulamento de Gestão de Documentos da SCML, aprovado pela Portaria n.º 6/2017, 

de 4 de janeiro.  
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Nos termos da legislação aplicável, (Regulamento (EU) 2016/679 do Parlamento Europeu e do Conselho, bem 

como a Lei n.º 58/2019, de 8 de Agosto), é garantido ao titular dos dados o direito de informação, acesso, 

retificação, portabilidade, oposição ou apagamento dos seus dados pessoais, bem como, o direito de retirar o 

seu consentimento a qualquer momento, sem que comprometa a licitude do tratamento entretanto efetuado, 

com base no consentimento previamente dado.  

O exercício destes direitos poderá ser feito preferencialmente, junto da SCML, para o e-mail 

info.neurociencias@scml.pt. 

Poderá ainda contactar o Encarregado de Proteção de Dados, preferencialmente através do e-mail 

dadospessoais@scml.pt, bem como, por via postal, para a morada Largo Trindade Coelho, 1200-470 Lisboa. 

Sem prejuízo de qualquer outra via de recurso administrativo ou judicial assiste-lhe, ainda, o direito de 

apresentar uma reclamação à Comissão Nacional de Proteção de Dados (CNPD) ou a outra autoridade de 

controlo competente, nos termos da lei, caso entenda que o tratamento dos seus dados pessoais pela SCML 

não respeita a legislação aplicável. 

Após a informação devidamente prestada, autorizo o tratamento dos meus dados pessoais para as finalidades 

abaixo identificadas (assinalando cada uma das opções pretendidas): 

* Prossecução dos Programas de Investigação & Desenvolvimento da SCML;

 Envio de comunicações informativas e de marketing consideradas relevantes para a divulgação de

eventos científicos, nomeadamente cerimónias de entrega de prémios, conferências e outros eventos de

divulgação /comunicação científica;

 Realização de inquéritos de satisfação no sentido de contribuir para a melhoria dos serviços da

SCML, neste âmbito, e da sua Unidade de Investigação & Desenvolvimento do Departamento da 

Qualidade e Inovação, em particular; 

Para mais informações sobre os termos do tratamento de dados poderá consultar a nossa Política de Privacidade 
disponível em www.scml.pt. 
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* Caso o projeto que represento venha a ser considerado o projeto vencedor do Prémio, e apenas

nestas circunstâncias, a cedência de direitos de imagem e/ou som à SCML, no âmbito da 

candidatura/participação no PRÉMIO JOÃO LOBO ANTUNES, permitindo assim a captação de imagens 

e/ou som, através de qualquer meio ou suporte. Neste caso, a sua autorização para a transmissão, 

reprodução, publicação, promoção e adaptação, nos meios e suportes que a Instituição entender por 

bem, das imagens e/ou som, bem como dos conteúdos produzidos, designadamente para a 

comunicação social, para o website da SCML e suas redes sociais e profissionais. A divulgação/exibição 

das imagens e/ou som é autorizada unicamente para efeitos da promoção e divulgação das atividades 

no âmbito do Prémio João Lobo Antunes, nos formatos que a SCML venha a considerar.   

Os campos assinalados com * são de preenchimento obrigatório pelo que o não fornecimento dos mesmos determina a 

impossibilidade de aceitação da adesão.  
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Nome completo:* __________________________________________________________________________ 

Identificação:* Documento de identificação legal tipo ___________________________________________, 

n.º________________________________, emitido por___________________________________________

e válido até _____/_____/_______.

Data:* _____/_____/_______ Assinatura:* ____________________________________________________
   (Assinatura conforme documento de identificação legal pelo titular dos dados) 
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