
 
 

 

Dados Pessoais 

 

Finalidades de Tratamento 

 

Fundamento Legal 

 

 

Trabalhadores /Colaboradores 

 

O tratamento dos dados pessoais dos trabalhadores e colaboradores é necessário para o correto 

desenvolvimento e cumprimento do vínculo contratual e para cumprimento de obrigações legais, pelo 

que os dados pessoais são necessários para que possamos celebrar um contrato consigo. Caso não 

disponibilize os dados pessoais, o iMM ficará impossibilitado de celebrar um contrato consigo. 

 

 

- Dados de identificação: nome, 

data de nascimento, 

naturalidade, filiação, género, 

nacionalidade, morada, 

telefone, habilitações 

literárias, número de bilhete 

de identidade, número de 

contribuinte, número de 

segurança social 

 

 

- gestão de recursos humanos 

(no âmbito de contratos de 

trabalho, bolsas, estágios, 

etc.) 

- celebração e execução do 

contrato e gestão da relação 

contratual 

- gestão de investigação 

científica e publicações 

- cumprimento de obrigações 

- gestão de litígios 

- gestão da base de dados de 

allumni para envio de 

notícias e eventos 

relacionados com o iMM, 

com o seu consentimento. 

 

 

- celebração e execução de 

contrato no qual o titular dos 

dados é parte 

- cumprimento de obrigações 

legais a que o iMM está 

sujeito 

- interesse legítimo do iMM em 

defender os seus direitos em 

sede judicial. 

- consentimento do titular dos 

dados.  

 

- Sobre a atividade profissional: 

horário e local de trabalho, 

número de identificação 

interno, data de admissão, 

antiguidade, categoria 

profissional, antiguidade na 

categoria, nível/escalão 

salarial, natureza do contrato 

 

 

- formação profissional 

- avaliação de desempenho 

- cumprimento de obrigações 

- gestão de litígios 

 

 

 

- execução de contrato no qual 

o titular dos dados é parte, 

- cumprimento de obrigações 

legais a que o iMM está 

sujeito 

- interesse legítimo do iMM em 

defender os seus direitos em 

sede judicial. 

 

- Elementos relativos à 

retribuição: número de conta 

bancária, retribuição base, 

outras prestações certas ou 

variáveis, subsídios, férias, 

assiduidade e absentismo, 

licenças, outros elementos 

relativos à atribuição de 

complementos de retribuição, 

montante ou taxa em relação 

aos descontos obrigatórios ou 

facultativos; 

- Situação familiar: estado civil, 

nome do cônjuge, filhos ou 

pessoas a cargo e outras 

informações suscetíveis de 

determinar a atribuição de 

complementos de 

remuneração; 

 

- retribuições e benefícios 

- quotizações e outros direitos 

associados à sindicalização 

- cumprimento de obrigações 

- gestão de litígios 

 

 

 

 

- execução de contrato no qual 

o titular dos dados é parte, 

- cumprimento de obrigações 

legais a que o iMM está 

sujeito 

- interesse legítimo do iMM em 

defender os seus direitos em 

sede judicial. 



 
 

 

- Outros dados: relatório de 

aptidão, grau de incapacidade 

do trabalhador ou de membro 

do agregado familiar, 

incapacidade temporária 

resultante de acidente de 

trabalho ou de doença 

profissional, local de 

pagamento, número de 

associado e identificação da 

entidade à ordem da qual 

devem ser efetuados 

descontos obrigatórios ou 

facultativos (sindicato, 

serviços sociais, grupo 

desportivo, etc.). 

 

 

- medicina no trabalho e 

avaliação da capacidade de 

trabalho 

- cumprimento de obrigações 

- gestão de litígios 

 

 

 

- medicina preventiva ou do 

trabalho, para a avaliação da 

capacidade de trabalho; 

- cumprimento de obrigações e 

exercício de direitos 

específicos do iMM ou do 

titular dos dados em matéria 

de legislação laboral, de 

segurança social e de 

proteção social; 

- declaração, ao exercício ou à 

defesa de um direito num 

processo judicial 

 

- Dados biométricos: imagens 

faciais. 

- Dados de identificação: nome 

completo. 

- Sobre a atividade profissional: 

número de identificação 

interno, categoria profissional 

- controlo de assiduidade 

- controlo de acessos  

 

- execução de contrato no qual 

o titular dos dados é parte; 

- cumprimento de obrigações 

legais a que o iMM está 

sujeito 

 

 

Candidatos 

 

 

O tratamento dos dados pessoais dos candidatos é necessário para o correto desenvolvimento dos 

processos de recrutamento e seleção e para cumprimento de obrigações legais. Caso não disponibilize 

os dados pessoais, o iMM ficará impossibilitado de o integrar em qualquer no processo de recrutamento. 

 

 

- Dados de identificação: CV, 

nome, data de nascimento, 

naturalidade, filiação, género, 

nacionalidade, morada, 

telefone, habilitações 

literárias, número de bilhete de 

identidade, número de 

contribuinte, número de 

segurança social 

 

 

- recrutamento 

- gestão de contactos 

- avaliação de eventual 

celebração de contrato 

- cumprimento de obrigações 

- gestão de litígios 

-     gestão da base de dados de 

candidatos para futuros 

processos de recrutamento com 

o seu consentimento 

 

- diligências pré-contratuais a 

pedido do titular dos dados 

- cumprimento de obrigações 

legais a que o iMM está 

sujeito 

- interesse legítimo do iMM em 

defender os seus direitos em 

sede judicial; 

- consentimento do titular dos 

dados. 

 

 

Representantes legais e pessoas de contacto de parceiros e fornecedores 

 

 

O tratamento dos dados pessoais de parceiros e fornecedores é necessário para o correto desenvolvimento 

e cumprimento do vínculo contratual e para cumprimento de obrigações legais, pelo que os dados 

pessoais são necessários para que possamos celebrar o contrato. Caso não disponibilize os dados 

pessoais, o iMM ficará impossibilitado de celebrar o contrato. 



 
 

 

- Dados de identificação: nome 

completo, contactos (número 

de telefone, email, morada), 

NIF 

- Informação relacionada com a 

relação contratual ou 

comercial: pessoa de contacto, 

número do contrato, data de 

início, descrição da relação 

contratual, número da fatura, 

data de emissão, valor 

faturado, data de pagamento, 

montante pago, informação 

bancária 

 

 

- celebração e execução do 

contrato 

- gestão da relação contratual 

e de contactos no âmbito das 

relações contratuais e 

comerciais mantidas 

- cumprimento de obrigações 

- faturação e cobrança 

- gestão de litígios 

 

 

 

 

- celebração e execução de 

contrato  

- cumprimento de obrigações 

legais a que o iMM está 

sujeito 

- interesse legítimo do iMM em 

defender os seus direitos em 

sede judicial  

 

Titulares de informações genéticas 

 

 

O tratamento dos dados pessoais dos titulares de informações genéticas baseia-se no consentimento do 

titular. Caso não preste o seu consentimento, o iMM ficará impossibilitado de recolher as suas amostras 

biológicas para efeitos de investigação. 

 

 

- Dados de saúde (amostras 

biológicas e outras informações 

de saúde relevantes) 

 

 

- investigação científica; 

 

- consentimento do titular dos 

dados 

 

Utilizadores do sítio da internet https://imm.medicina.ulisboa.pt 

 

 

- Dados de identificação: nome 

completo, contactos (número 

de telefone, email, morada) 

 

 

- gestão de registos no website 

(no caso de envio de CV por 

parte de candidato, por favor 

consulte a parte da política 

de privacidade referente a 

candidatos) 

- gestão de contactos com o 

titular dos dados, 

nomeadamente, resposta a 

questões colocadas; 

- gestão de contactos com 

pessoas que fazem donativos 

e emissão de recibo  

 

 

- consentimento do titular dos 

dados  

- cumprimento de obrigações 

legais a que o iMM está 

sujeito 

 

https://imm.medicina.ulisboa.pt/

