PRIVACY POLICY

POLÍTICA DE PRIVACIDADE

Your privacy is important to AdminSaúde – Serviços de
Administração, Informática e Formação em Saúde,
Unipessoal, Lda. (“We”). The protection of your privacy in
the processing of your Personal Data is an important
concern to which we pay special attention during our
business processes.

A sua privacidade é importante para a AdminSaúde –
Serviços de Administração, Informática e Formação em
Saúde, Unipessoal, Lda. (“Nós”). A proteção da sua
privacidade no tratamento dos seus Dados pessoais é
uma preocupação importante à qual prestamos
especial atenção durante os nossos processos
comerciais.

This Privacy Policy describes the personal data that we
collect about you on the website or application (“Site”)
from which you are accessing this policy how we use and
disclose that personal data; how we protect it; and the
choices you may make with respect to it. We encourage
you to review our Privacy Policy and click on the available
links if you want additional information on a particular
topic.

Esta Política de privacidade descreve os dados
pessoais que recolhemos sobre si no sítio na internet
ou aplicação (“Site”), a partir do qual acede a esta
política, como usamos e divulgamos esses dados
pessoais, como os protegemos e as escolhas que pode
fazer relativamente aos mesmos. Aconselhamo-lo a
rever a nossa Política de privacidade e a clicar nas
ligações disponíveis se pretender informação adicional
sobre um determinado tópico.
Recolha de informação
“Dados pessoais” são as informações relativas a uma
pessoa
singular
identificada
ou
identificável.
Recolhemos os Dados pessoais de diversas formas,
incluindo através de
formulários de contacto e,
automaticamente, quando navega no nosso Site.

Information collection
“Personal Data” is data that identifies you as an
individual or relates to an identifiable individual. We
collect Personal Data in various ways, including through
contact forms and automatically when you browse our
Site.
We may request basic Personal Data when you use a
Site. Personal Data that we may request could include
name, and contact details (such as postal address,
telephone numbers, email address)..

You will be informed what Personal Data is required and
what Personal Data is optional. When you are asked to
provide Personal Data, you may decline. But if you
choose not to provide data that is necessary to for us to
provide requested services, we may not be able to
provide you those services.

If you submit any Personal Data relating to another
individual to us, you represent that you have the authority
to do so and to permit us to use the information in
accordance with this Privacy Policy.

Sensitive personal data
Unless we specifically request or invite it, we ask that you
do not send us, and you not disclose, any sensitive
Personal Data as defined by applicable law (e.g. Social
Security numbers, credit card number, passport number,
information related to racial or ethnic origin, political
opinions, religion or philosophical beliefs, health, sex life
or sexual orientation, criminal background, or trade union

Podemos solicitar Dados pessoais quando usa o Site.
Os Dados pessoais que poderemos solicitar incluem o
nome, e contactos (como endereço postal, números de
telefone e endereço de email)..
Será informado sobre que Dados pessoais são
necessários e quais os Dados pessoais que são
opcionais. Quando lhe é solicitado que faculte os seus
Dados pessoais, pode declinar. Mas se optar por não
facultar os dados que são necessários para prestarmos
os serviços solicitados, podemos não ter possibilidade
de prestar esses serviços.
Se nos enviar quaisquer Dados pessoais referentes a
outra pessoa, declara ter poderes para o fazer e para
nos permitir utilizar a informação de acordo com esta
Política de privacidade.

Dados pessoais sensíveis
Salvo
se
o
solicitarmos
ou
convidarmos
especificamente, agradecemos que não nos envie e
não divulgue quaisquer Dados pessoais sensíveis
conforme definidos pela lei aplicável (por exemplo,
números da segurança social, número do cartão de
crédito, número do passaporte, informação relacionada
com a origem racial ou étnica, opiniões políticas,

membership, or biometric or genetic data for the purpose
of uniquely identifying an individual) on or through the
Site or otherwise to us.

Use by minors
The Site is not directed to individuals under the age of 16,
and we request that these individuals do not provide
Personal Data through the Site. If your child has
submitted Personal Data and you would like to request
that such Personal Data be removed, please contact us
as explained below under Contacting Us.

Passive information collection and use
Passive information collection (that is, collecting
information without the visitor actively providing it) usually
occurs while a visitor navigates the Site.

crenças religiosas ou filosóficas, saúde, vida sexual ou
orientação sexual, antecedentes criminais, filiação
sindical, dados biométricos ou genéticos para fins de
identificação única de uma pessoa) no Site, através
deste, ou por qualquer outra forma.
Uso por menores
O Site não se destina a menores de 16 anos e
agradecemos que estes não nos facultem dados
pessoais através do Site. Se o seu filho tiver enviado
Dados pessoais e pretende solicitar que esses Dados
pessoais sejam removidos, contacte-nos conforme
indicado infra em «Contacte-nos».
Recolha e uso passivo da informação
A Recolha de informação passiva (isto é, recolha de
informação sem que o visitante a faculte ativamente)
ocorre habitualmente quando um visitante utiliza o Site.

Cookies are a standard feature of websites that allow us
to store small amounts of data on your computer about
your visit to our Site. Cookies help us learn which areas
of the Site are useful and which areas need improvement.

Os testemunhos de conexão («Cookies») são uma
funcionalidade padrão nos sites que nos permitem
guardar pequenas quantidades de dados no seu
computador sobre a sua visita ao nosso Site. Os
Cookies ajudam-nos a perceber que áreas do Site são
úteis e que áreas necessitam de ser melhoradas.

A "cookie" is a bit of information that a Web site sends to
your Web browser that helps the site remember
information about you and your preferences.

Um "cookie" é um pequeno ficheiro de texto que o Site
envia para o seu navegador Web que ajuda o site a
recordar a informação sobre si e as suas preferências.

“Session” cookies are temporary bits of information that
are used to improve navigation, block visitors from
providing information where inappropriate (the site
“remembers” previous entries of age or country of origin
that were outside the specified parameters and blocks
subsequent changes), and collect aggregate statistical
information on the site. They are erased once you exit
your Web browser or otherwise turn off your computer.

Os cookies de “Sessão” são pequenos ficheiros de
texto temporários que são usados para melhorar a
utilização, bloquear os visitantes de fornecerem
informação que seja inapropriada (o Site “recorda”
entradas anteriores por utilizadores cuja idade ou país
de origem se encontrem fora dos parâmetros e, bem
assim, bloqueia alterações subsequentes) e recolhe a
informação estatística agregada. São apagados logo
que sai do seu navegador Web ou desliga o seu
computador.

"Persistent" cookies are more permanent bits of
information that are placed on the hard drive of your
computer and stay there unless you delete the cookie.
Persistent cookies store information on your computer for
a number of purposes, such as retrieving certain
information you have previously provided (such as
passwords), helping to determine what areas of the Web
site visitors find most valuable, and customizing the Web
site based on your preferences on an ongoing basis.
Persistent cookies placed by this site on your computer
may hold Personal Data, but only if you have registered
or have otherwise consented to the retention of Personal
Data you have provided at the site. Otherwise, our site’s
server only knows that an unidentified visitor with your
cookie has returned to the site.

Os cookies "persistentes" são pequenos ficheiros de
texto permanentes colocados no disco rígido do seu
computador e que aí ficam a menos que apague o
cookie. Os cookies persistentes guardam informação
no seu computador para um determinado número de
fins, como recuperar certa informação que tenha
fornecido anteriormente (como palavras passe), ajudar
a determinar que áreas do Site os visitantes consideram
mais valiosas e personalizar o Site com base nas suas
preferências continuadas. Os cookies persistentes,
colocados por este Site no seu computador, podem
conter Dados pessoais, mas apenas se se tiver
registado ou tiver, de outra forma, consentido na
retenção dos Dados pessoais que forneceu ao Site. De
outro modo, o servidor do Site apenas sabe que um

You can choose to block the use of cookies through your
browser. If you do not want to accept cookies, your
browser can be set so that you automatically deny
cookies storage or inform each time a site requests a
cookie to be stored. Through the browser, previously
stored cookies can also be deleted.
See the browser's help pages for more information.
Please refer to http://www.allaboutcookies.org/managecookies/index.html for information on commonly used
browsers. However, if you choose not to accept cookies,
it may limit the features available to you on our websites.

We and our service providers may also automatically
collect and use information in the following ways:
Through your browser: Certain information is collected
by most browsers, such as your Media Access Control
(MAC) address, computer type (Windows or Mac),
screen resolution, operating system name and version,
and Internet browser type and version. We may collect
similar information, such as your device type and
identifier, if you access the Site through a mobile device.
We use this information to ensure that the Site functions
properly.
IP address: Your IP address is identified and logged
automatically in our server log files whenever a user visits
the Site, along with the time of the visit and the pages
visited. We use partially masked IP addresses for
purposes such as calculating Site usage levels,
diagnosing server problems and administering the site.
We may also derive your approximate location from your
partially masked IP address (two-byte anonymization).

Device Information: We may collect information from
the device (device type, operating system, screen
resolution, language, country you are located in, and web
browser type) you used during your visit.

Cookies used on this website
See the Cookie declaration page for more information.

How we use your Personal Data

visitante não identificado com o seu cookie regressou
ao Site.
Pode optar por bloquear o uso de cookies através do
seu navegador. Se não quiser aceitar os cookies, o seu
navegador pode ser configurado de modo a que recuse
automaticamente o armazenamento de cookies ou
informe sempre que um sítio na internet solicite o
armazenamento de um cookie. Os cookies também
podem ser apagados através do navegador.
Consulte as páginas de ajuda do navegador para obter
mais informação.
Consulte
http://www.allaboutcookies.org/managecookies/index.html para obter informação sobre os
navegadores mais comummente usados. Porém, se
optar por não aceitar os cookies, pode limitar as
funcionalidades que lhe são disponibilizadas nos
nossos sítios na internet.
Nós e os nossos prestadores de serviços podemos,
também, recolher automaticamente e usar a informação
das seguintes formas:
Através do seu navegador: Certa informação é
recolhida pela maioria dos navegadores, como o seu
endereço MAC (Media Access Control), tipo de
computador (Windows ou Mac), resolução do ecrã,
nome e versão do sistema operativo e tipo e versão do
navegador de Internet. Podemos recolher informação
similar, como o tipo e identificador do seu dispositivo,
se aceder ao Site através de um dispositivo móvel.
Utilizamos esta informação para assegurar que o Site
funciona adequadamente.
Endereço IP: O seu endereço IP é identificado e
registado automaticamente nos nossos ficheiros de
registo do servidor sempre que um utilizador visita o
Site, bem como a hora da visita e a página visitada.
Utilizamos endereços de IP parcialmente ocultos
(masked) para efeitos de cálculo dos níveis de
utilização do Site, diagnóstico de problemas nos
servidores e administração do Site. Também
poderemos determinar aproximadamente a localização
do seu IP parcialmente oculto (masked) (anonimização
a dois bytes).
Informação do dispositivo: Podemos recolher
informação do dispositivo (tipo de dispositivo, sistema
operativo, resolução do ecrã, língua, país em que está
localizado e tipo de navegador web) que utilizou
durante a sua visita.
Cookies utilizados neste site
Consulte a página da Declaração dos cookies para
obter mais informação.

Como usamos os seus Dados pessoais

We use and disclose Personal Data you provide to us
as described to you at the point of collection and notably
to:

Usamos e divulgamos os Dados pessoais que nos
fornece da forma descrita no ponto relativo à recolha e
particularmente para:

Provide Site functionality and fulfill your requests
when we have a contractual relationship or a
legitimate interest. This includes:
• To provide customer service to you
• To respond to your inquiries and fulfill your requests
and complete your transactions.
• To send administrative information to you, such as
changes to our terms, conditions and policies, as
well as marketing communications that we believe
may be of interest to you.
• To facilitate social sharing functionality.

Fornecer a funcionalidade do Site e dar resposta
aos seus pedidos quando temos uma relação
contratual ou um interesse legítimo. O que inclui:
• Prestar apoio ao cliente
• Dar resposta às suas perguntas e seguimento aos
seus pedidos.
• Enviar-lhe informação administrativa, alterações
aos termos, condições e políticas.
• Facilitar a funcionalidade de partilha social.

Provide personalized services when we have your
consent or a legitimate interest in providing you with
information of interest to you. This includes:
• To better understand you and personalize our
interactions with you.
• To analyse or predict our users’ preferences in order
to identify aggregated trend reports on how our Sites
are used.
• To analyze or predict your preferences in order to
improve our interactions with you, i.e., to deliver you
the content, products and offers (via our Site, emails
or digital tools) that we believe will be relevant to your
professional interests.

Prestar serviços personalizados quando temos o
seu consentimento ou um interesse legítimo na
prestação de informação que seja do seu interesse.
O que inclui:
 Compreendê-lo melhor e personalizar as nossas
interações consigo.
 Analisar ou prever as preferências dos nossos
utilizadores, de modo a identificar os relatórios de
tendência agregados sobre como os nossos Sites
são usados.
 Analisar ou prever as suas preferências de modo a
melhorar as nossas interações consigo, isto é,
apresentar-lhe conteúdos que cremos que serão
relevantes para os seus interesses profissionais.

Operate our business to comply with our legal
obligations and to meet our legitimate interests in
maintaining our business. This includes:
• To conduct data analysis and audits.
• To identify usage trends in the use of our Sites and
analyze the effectiveness of our communications.
• To detect, prevent, investigate fraud and including
(cyber) security monitoring and prevention.
• To develop, enhance, improve or modify our
products and services.
• To operate and expand our business activities.

Exercer a nossa atividade de modo a cumprir as
nossas obrigações legais e cumprir os nossos
interesses legítimos na manutenção da nossa
atividade. O que inclui:
• Realizar análise de dados e auditorias.
• Identificar tendências de utilização no uso dos
nossos sítios na internet e analisar a eficácia das
nossas comunicações.
• Detetar, prevenir e investigar fraudes, incluindo a
monitorização de segurança (cibersegurança) e
prevenção.
• Desenvolver, melhorar, aperfeiçoar ou modificar os
nossos produtos e serviços.
•
• Exercer e expandir as nossas atividades
empresariais.

How we disclose your Personal Data

Como divulgamos os seus Dados pessoais

We also disclose information collected through the Site:
 To our third party service providers to provide
services such as website / application hosting and
moderating, data analysis, infrastructure provision,
IT services, customer service, e mail, auditing, and
other services; and
 As permitted by applicable law, to a third party in
the event of any reorganization, merger, sale, joint
venture, assignment, transfer, or other disposition of
all or any portion of our business, assets, or stock
(including in connection with any bankruptcy or
similar proceedings).

Também divulgamos informação recolhida através do
Site:
 Com os nossos prestadores de serviços terceiros
para prestar serviços como o alojamento e
moderação do site, análise de dados,
fornecimento de infraestruturas, serviços de
informática, serviços de entrega de email e direct
mail, auditoria e outros serviços; e
 Nos termos do permitido pela lei, a terceiros em
caso de qualquer reorganização, fusão, venda,
joint-venture, cessão, transferência ou outra forma
de alienação, da totalidade ou de qualquer parte,
da nossa atividade, ativos ou inventário (incluindo
no contexto de quaisquer processos de falência ou
similares).

In addition, we may use and disclose your information as
we believe to be necessary or appropriate:
• To protect our rights, privacy, safety, or property,
and/or that of our affiliates, you, or others;
• To comply with applicable law and our regulatory
monitoring and reporting obligations (which may
include laws outside your country of residence), to
respond to requests from public and government
authorities (which may include authorities outside
your country of residence), to cooperate with law
enforcement, or for other legal reasons;
• To enforce our terms and conditions.
We may also use and disclose your information in other
ways, after obtaining your consent to do so.

Adicionalmente, podemos usar e divulgar a sua
informação que cremos ser necessária ou apropriada
para:
• Proteger os nossos direitos, privacidade,
segurança ou propriedade e/ou os das nossas
filiais, os seus direitos ou os direitos de terceiros;
• Cumprir a lei aplicável e as nossas obrigações de
monitorização, dar resposta a pedidos do público e
de autoridades governamentais (que podem incluir
autoridades fora do seu país de residência),
cooperar com os órgãos de aplicação da lei ou
sempre que necessário para o cumprimento de
uma obrigação jurídica;
• Para fazer cumprir os nossos termos e condições.

In addition, where allowed by applicable law, we may use
and disclose information that is not in personally
identifiable form for any purpose. If we combine
information that is not in personally identifiable form with
information that is identifiable (such as combining your
name with your geographical location), we will treat the
combined information as Personal Data as long as it is
combined.

Também podemos usar e divulgar a sua informação
por outras formas, depois de obter o seu consentimento
para o fazer.

Choices and access

Escolhas e acesso

Adicionalmente, se for permitido pela lei aplicável,
podemos usar e divulgar informação que não revista
uma forma pessoalmente identificável para qualquer
efeito. Se combinarmos informação que não revista
uma forma pessoalmente identificável com informação
que seja identificável (como a combinação do seu
nome com a sua localização geográfica), trataremos a
informação combinada como Dados pessoais desde
que seja combinada.

How you can access, change, or delete your Como pode aceder, alterar ou apagar os seus
Personal Data
Dados pessoais:
If you would like to review, correct, update, restrict, or
delete your Personal Data, or if you would like to request

Se pretender aceder, retificar, atualizar ou apagar
Dados pessoais, limitar ou opor-se ao tratamento
desses dados, ou ainda pedir uma cópia eletrónica dos

to receive an electronic copy of your Personal Data for
purposes of transmitting it to another company (to the
extent these rights are provided to you by applicable law),
please contact us using the contact details below in the
“Contact us” section of this page. We will respond to your
request as soon as reasonably practicable and no later
than one month after receipt. If circumstances cause any
delay in our response, you will be promptly notified and
provided a date for our response.

seus Dados pessoais, para efeitos de transmissão da
mesma para outra empresa (na medida em que esses
direitos se encontrem previstos na lei que lhe é
aplicável), contacte-nos usando os contactos infra na
secção “Contacte-nos” desta página. Responderemos
ao seu pedido logo que seja razoavelmente possível e,
o mais tardar, um mês após a receção. Se houver
circunstâncias que causem qualquer atraso na nossa
resposta, será prontamente notificado e informado da
data da resposta.

Cross border transfer

Transferência transfronteiriça

Your Personal Data may be stored and processed in any
country where we have facilities or service providers, and
by using our Site or by providing consent to us (where
required by law), your Personal Data may be transferred
to countries outside of your country of residence,
including to countries outside the European Economic
Area (EEA), which may provide for different data
protection rules than in your country.

Os seus Dados pessoais podem ser conservados e
tratados em qualquer país em que tenhamos
instalações ou prestadores de serviços e ao usar o
nosso Site ou dar-nos o seu consentimento (quando
exigido por lei), os seus Dados pessoais podem ser
transferidos para países fora do seu país de residência,
incluindo para países fora do Espaço Económico
Europeu (EEE), que podem prever normas de proteção
de dados diferentes das do seu país.
Alguns países do EEE são reconhecidos pela
Comissão Europeia como fornecendo um nível
adequado de proteção de dados de acordo com os
padrões do EEE (a lista completa destes países
encontra-se disponível aqui). Para transferências do
EEE para países não considerados adequados pela
Comissão Europeia, estamos empenhados em
assegurar que se encontram em vigor medidas
adequadas, incluindo assegurar que o destinatário se
encontra vinculado pelas Cláusulas contratuais-tipo da
UE, pelo Escudo de Proteção da Privacidade UE-EUA
ou por uma certificação ou código de conduta aprovado
pela UE para proteção dos seus Dados pessoais. Pode
obter uma cópia destas medidas contactando-nos de
acordo com a secção “Contacte-nos” infra.

Some EEA countries are recognized by the European
Commission as providing an adequate level of data
protection according to EEA standards (the full list of
these countries is available here). For transfers from the
EEA to countries not considered adequate by the
European Commission, we are committed to ensure that
adequate measures are in place, including by ensuring
that the recipient is either bound by EU Standard
Contractual Clauses, EU-US Privacy Shield Certification,
or an EU-approved code of conduct or certification, to
protect your Personal Data. You may obtain a copy of
these measures by contacting us in accordance with the
“Contact Us” section below.

Security

Segurança

We take appropriate measures to protect Personal Data
that are consistent with applicable privacy and data
security laws and regulations, including requiring service
providers to use appropriate measures to protect the
confidentiality and security of Personal Data.

Tomamos medidas apropriadas para proteger os
Dados pessoais que sejam compatíveis com as leis e
regulamentos de privacidade e segurança, incluindo
exigir que os prestadores de serviços usem medidas
apropriadas para proteger a confidencialidade e a
segurança dos Dados pessoais.

Retention period

Prazo de conservação

We retain your Personal Data for as long as needed or
permitted in light of the purpose(s) for which it was
obtained and of applicable legal requirements. The
criteria used to determine our retention periods include:
(i) the length of time we have an ongoing relationship with
you and provide the Site to you; (ii) whether there is a
legal obligation to which we are subject; and (iii) whether
retention is advisable in light of our legal position (such
as in regard to applicable statutes of limitations, litigation,
or regulatory investigations).

Conservamos os seus Dados pessoais enquanto
necessário ou permitido em vista das finalidades para
as quais foram obtidos e os requisitos legais aplicáveis.
Os critérios usados para determinar os nossos períodos
de conservação incluem: (i) o período durante o qual
temos uma relação contratual consigo e lhe
disponibilizamos o Site; (ii) se houver uma obrigação
jurídica à qual estejamos sujeitos; e (iii) se a
conservação for aconselhável tendo em conta os
nossos interesses legítimos (como no que se refere aos
prazos de prescrição, eventuais litígios ou
investigações conduzidas por entidades reguladoras).

Third party sites and services

Sites e serviços de terceiros

This Privacy Policy does not address, and we are not
responsible for, the data collection, use, disclosure or
security practices, or other practices, of any third party,
including any third party operating a service to which the
Site links and the use of cookies which may in turn be
saved on your computer’s hard drive. The inclusion of a
link within the Site does not imply our endorsement of the
linked service and access to external links is at your own
risk and we cannot be held liable for any damages or
implications caused by visiting any external links
mentioned. We encourage you to read the privacy policy
of every website you visit.
This Site uses social bookmarks (e.g. from Facebook,
Twitter, Google+ and Linkedin). Social bookmarks allow
users to share links and news messages. We only
included a link to the respective social network on our
website. After clicking on the integrated graphic your data
will be transferred to the respective provider. In case you
are already logged in in the social network, data might be
connected directly with your account by clicking on the
graphic. For information on the handling of your Personal
Data when using these linked services, please refer to
the respective Social network's privacy policy.

Esta Política de privacidade não aborda e não somos
responsáveis pela recolha de dados, uso, divulgação ou
práticas de segurança de qualquer terceiro, incluindo
qualquer terceiro que opere um serviço para o qual o
Site tenha uma ligação e o uso de cookies que podem,
por sua vez, ser guardados no disco rígido do seu
computador. A inclusão de um link no Site não implica
o nosso endosso do serviço dessa ligação e o acesso
a links externos é por sua conta e risco e não podemos
ser responsabilizados por quaisquer danos ou
implicações causadas pela visita a quaisquer das
ligações externas mencionadas. Aconselhamo-lo a ler
a política de privacidade de todos os sítios na internet
que visita.
Este Site usa marcadores sociais (por exemplo, do
Facebook, Twitter, Google+ e Linkedin). Os
marcadores sociais permitem aos utilizadores partilhar
links e novas mensagens. Incluímos apenas uma
ligação para a rede social respetiva no nosso Site.
Depois de clicar no gráfico integrado os seus dados
serão transferidos para o respetivo prestador. Caso já
tenha iniciado sessão na rede social, os dados podem
ser ligados diretamente à sua conta quando clica no
gráfico. Para obter informação sobre o tratamento do
seus Dados pessoais quando usa estes serviços
ligados, consulte a respetiva política de privacidade da
rede social.

Downloads & media files

Downloads e ficheiros em suporte eletrónico

Any downloadable documents, files or media made
available on the Site are provided at your own risk. While
all precautions have been undertaken to ensure only
genuine downloads are available, you are advised to
verify their authenticity using third party antivirus software
or similar applications. We accept no responsibility for
third party downloads and downloads provided by
external third party websites and advise you to verify their
authenticity using third party antivirus software or similar
applications.

Quaisquer documentos, ficheiros ou suportes
eletrónicos disponibilizados no Site são fornecidos por
sua conta e risco. Embora tenham sido tomadas todas
as precauções para garantir que apenas se encontram
disponíveis downloads genuínos, aconselha-se que
verifique a sua autenticidade usando programas
antivírus de terceiros ou aplicações similares. Não
aceitamos qualquer responsabilidade relativamente a
downloads de terceiros e downloads provenientes de
sítios na internet externos de terceiros e aconselha-se
que verifique a sua autenticidade usando programas
antivírus de terceiros ou aplicações similares.

Contact us

Contacte-nos

If you have any questions, comments, requests, or
concerns related to this Privacy Policy or the information
practices of this Site, or if you would like to opt out of
future communications, please contact us as follows:

Se tiver quaisquer perguntas, comentários, pedidos ou
preocupações relacionadas com esta Política de
Privacidade ou com as práticas de informação deste
Site ou se pretender deixar de receber comunicações
no futuro, contacte-nos da seguinte forma:

AdminSaúde – Serviços de Administração, Informática
e Formação em Saúde, Unipessoal, Lda.
Rua Prof. Salazar de Sousa Lote 12
1750-233 Lisboa
Phone Number: 21 7501100
Mail: geral@adminsaude.com

AdminSaúde – Serviços de Administração, Informática
e Formação em Saúde, Unipessoal, Lda.
Rua Prof. Salazar de Sousa Lote 12
1750-233 Lisboa
Contacto: 21 7501100
Mail: geral@adminsaude.com

You may also contact our data protection officer in case
of any question using the following email:
dpo@adminsaude.com

Pode contactar também o nosso encarregado de
proteção de dados, caso tenha alguma questão,
usando o seguinte email: dpo@adminsaude.com

Lodging a complaint with a regulator

Apresentar uma reclamação
autoridade competente

You may lodge a complaint with a supervisory authority
competent for your country or region. Please click here
for contact information for such authorities.

Pode apresentar uma reclamação junto da autoridade
de controlo competente para o seu país ou região.
Clique aqui para obter os contactos dessas
autoridades.

Updates to this Privacy Policy

Atualizações a esta Política de privacidade

We may change this Privacy Policy. Any changes to this
Privacy Policy will become effective when we post the
revised Privacy Policy on the Site. We recommend that
you regularly review the Privacy Policy when you visit the
Site. This policy was last updated on 28.04.2021.

Podemos alterar esta Política de privacidade.
Quaisquer alterações a esta Política de privacidade
entram em vigor quando publicamos a Política de
Privacidade revista no Site. Recomendamos que
consulte regularmente a Política de Privacidade quando
visita o Site. Esta política foi atualizada pela última vez
em 28.04.2021

junto

da

