
POLÍTICA DE PRIVACIDADE E DE TRATAMENTO DE DADOS PESSOAIS 

ADSCS 

Procedemos   ao tratamento dos seus dados pessoais, no âmbito do contrato de prestação de 

serviços de respostas sociais, que constituem o objeto social desta instituição.   

Os dados de carácter pessoal obtidos no âmbito da relação de prestação de serviços que 

processamos e tratamos são os seguintes:  

a) Dados de identificação: nome, data de nascimento, naturalidade, filiação, sexo,

nacionalidade, morada e telefone, habilitações literárias, número de bilhete de identidade, 

número de contribuinte e número de beneficiário da Segurança Social; 

b) Situação familiar de todos os elementos do agregado familiar do utente, nomeadamente,

nome dos progenitores, cônjuges, filhos ou pessoas a cargo e outras informações suscetíveis 

de determinar a fixação da mensalidade ou determinação de escalão; 

c) Sobre o serviço prestado: horário de permanência na Resposta Social, número de

identificação interno, data de admissão, estado de saúde, medicação, preferência alimentares, 

alergias, avaliações e progressões de aprendizagem;  

d) Elementos relativos à frequência da Resposta Social: fotografias e imagens colhidas no

âmbito das atividades realizadas pela Resposta Social e sistemas de segurança e vigilância 

implementados, absentismo, eventuais sinistros, participações a organismos oficiais, local de 

pagamento, número de conta bancária e identificação da instituição;  

e) Outros dados: eventual grau de incapacidade respetivo ou de membro do seu agregado

familiar, eventual doença; 

Fazemo-lo com base nos interesses legítimos da ADSCS (tais como, garantir uma eficaz 

prestação do serviço, a otimização dos procedimentos da resposta social e a correta 

identificação da pessoa a contactar), na execução do contrato ou no cumprimento de 

obrigações legais.  

Os dados pessoais que tratamos não são fornecidos a terceiros, apenas serão fornecidos e 

comunicados no âmbito da prossecução da nossa atividade ou para efeitos de cumprimento da 

lei.  



A ADSCS poderá comunicar e/ou transferir os seus dados pessoais com vista às seguintes 

finalidades:  

a) Comunicação a organismos oficiais no âmbito de cumprimento de obrigações legais;

b) Realização de operações estatísticas não nominativas relacionadas com a frequência da

Resposta Social no âmbito da entidade processadora. 

As entidades às quais a ADSCS poderá fornecer os seus dados pessoais são as seguintes: 

- IGFSS – Instituto de Gestão Financeira da Segurança Social; 

- Centro Distrital da Segurança Social; 

- Instituições Bancárias; 

- Seguradoras; 

- INE – Instituto Nacional de Estatística; 

- Qualquer outra entidade à qual tenham sido ou venham a ser atribuídas funções de 

processamento relacionadas com as respostas sociais que constituem o nosso objeto social.  

- Não são de excluir quaisquer outras entidades não mencionadas, mas que tenham 

comprovada legitimidade legal para proceder ao tratamento dos dados em questão. 

Garantimos, no entanto, que se encontram implementadas as medidas adequadas a garantir a 

segurança dos seus dados pessoais, em cumprimento da legislação aplicável.  

A ADSCS é a Responsável pelo Tratamento, no âmbito dos contratos de prestação de serviços 

das Respostas sociais, dos seus dados pessoais no âmbito e para os efeitos acima referidos.  

Poderá opor-se à recolha e processamento de dados, bem como, proceder à correção, 

verificação e/ou eliminação dos mesmos, devendo para o efeito contactar-nos, e ao nosso 

Encarregado da Proteção de Dados, através do endereço de e-mail: adscs@adscs.pt. 

Para mais informações acerca da forma como procedemos ao tratamento dos seus dados 

pessoais, e dos seus direitos enquanto titular de dados, consulte a Nossa Política de 

Privacidade, disponível no nosso site www.adscs.pt. 




