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Slstema de Ges掘O da Qu!鵬dado

Gestao dos dados

Poiitica dos dados

A o「ganizaGaO reVOga a anterior poIitica dos dados de 21 de Maio de 2018 e cump「indo com o implementado e em vigo「,

●naIegisla辞o;

. no c6digo de conduta;

・ na POiitica da qualidade;

● na geStaO da qualidade;

e, tendo a necessidade de recoihe「 e t「atar dados e enquad「ando estes com as legitimas expetativas,

● dos colabo「ado「es da o「ganiza9aO e ent「e eSteS;

. dos fo「necedo「es de conhecimento e de fo「maeao;

. dos fo「necedo「es de equipamentos, mate「ia-Prima, de mercado「ia ou servi9O

・ doscIientes;

. da administ「a9aO PtlbIica e demais organismos 10cais, naCionais e inte「nacionais;

. das fo「9aS de seguranca e m冊a「es;

・daJustj9a;

. dos organismos de no「malizaeao, homoIoga9aO e de cert浦cacao.

detemina,

1.0

Åmbito

Pa「a cump「ir com o escopo da sua natu「eza a o「ganizacao recolhe, CategO「jza, trata, u軸Za e COnt「Ola dados na sua atividade

econ6mica e em a96es de p「OSPe髄O e de ma「keting.

2.o

RecoIha de dados

a) A o「ganizaeao acede e 「ecolhe dados de dominio pdblico ou de acesso p心blico.

b) A o「ganizacao detem dados cedidos voIunta「ia e g「atuitamente peIo Estado, PeIos colabo「adores, PeIos fomecedores e

PeIoscIientes,

C) A o「ganiza9aO detem dados obtidos por si nas suas reia96es com os seus parceiros comerciais,

d) A o「ganiza辞O Obtem, POr Via one「osa, dados das agencjas de notaeao financeira.

3○○

」egitimidade e auto「izaeao

A o「ganiza9aO P「eSume que OS dados que recebe em resposta a acessos ptI輔CO e Pedidos particuIares foram cedidos de boa-

胎e por titulares legitimos e autorizados,

4○○

Tratamento e uso de dados

O t「atamento e uso de dados 「est「inge-Se aO uSO P「OPO「Cional, bastante e necessa「io pa「a o cumprime=tO de ob「iga96es legais,

「equisitos de clientes, requisitos de fomecedo「es e ac6es de ma「keting.

5.o

Seguranea dos dados

A organizaeao obriga-Se a,

a) manter os dados p「Otegidos com sistemas de p「OteCaO a int「usao竹sica e elet「6nica.

b) protege「 as suas bases de dados com sistemas atuaiizados de p「otecao info「matica.

C) assegurar protecao a co「「up辞O da infoma髄o constante nos dados.

d) mante「 C6pias atualizadas e enc「iptadas para preserva「 os dados em caso de catast「ofe.

6.o

Acesso aos dados

a) A o「ganizacao impede o acesso nao auto「izado atrav色s dum sistema de pe「miss6es de acesso.

b) A organizacao categoriza o nlvei de pe「miss6es de a∞SSO aOS dados e limita o a∞SSO a eSteS aPenaS aOS COlabo「ado「es

auto「izados e que deIes necessitem para desempenharem ta「efas espec師CaS,

C) A organizacao autoriza o a∞SSO a C6pias dos dados aos tituiares Iegitimos e autorizados.

7.o

Edicao e eIimiれaCaO dos dados

A o「ganizaeao ob「iga-Se, a Pedido expIicito do titula「 legitimo e auto「izado dos dados,

a) a co「rigi「, a adiciona「, a Subt「ai「 Ou a eIimina「 info「mac6es constantes nos dados;

b) a elimina「, dent「O dos =mites legais, OS dados.
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8.o

Dura(看O dos dados

A o「ganiza9aO mante「負OS dados:

a) enquanto estes forem necessarios para o fim a que fo「am 「ecolhidos;

b) se nao fo「 exe「Cjdo o djreito ao esquecimento;

C) du「ante o pe「iodo iegai em vigor.

9○○

Confidencial idade e Reserva

a) A o「ganiza健O, nO Seu reIacjonamento instjtucionai com os seus paroej「os de neg6cio, fo「necedores e clientes, Obriga-Se a

agir com discri9aO e 「eServa e a naO tranSmiti「 a terceiros quaisquer infomae6es, dados, eSPeCifica96es ou seg「edos

Classificados como tal, nO ambito da 「eIacao instituciona=ndividuaImente conside「ada, eXCetO Se aIvo de auto「iza街o

exp「essa por parte do emisso「 OrigjnaI.

b) Os coIabo「ado「es da organiza9aO, nO desempenho das suas fun96es ou po「 Virtude desse desempenho, naO POde略O

u輔Za「 em ProVeito pr6p「io algum conhecimento t色cnico, P「Odutivo. comerciaI, bancario ou organizacional ou qualque「 outro

eme「gente do acesso aos dados.

C) A o「ganiza蹄o assegu「a a ob「iga9aO da limita9aO da eventual t「ansmissao a terceiros de dados dever ser compartimentada

e apenas a est「itamente necessaria pa「a o cumprimento,

一da compra de fer「amentas espec綱cas nomeadamente ca「imbos de imp「essao;

- da instaIaeao do so慣ware de gestao.

10.o

Aplicacao da po棚ca de dados

A adequada e eficaz aplica9aO desta politica radica no acoihimento etico das boas praticas, naS instrue6es ciaras da gestao de

topo e capacidade de di「eeao e supervisao dos 「esponsaveis hiera「qujcos e no cumprimento p「ofissionai peios coiaborado「es.

Todos devem atua「 em consciencia e em 「espeito peia p「esente poIitjca de dados e assegura「 o seu cump「imento,

Elabond嵩は結尾諾O Costa
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