Politíca de Privacidade
No Laboratório Moderno de Espinho, respeitamos a sua privacidade e agradecemos a confiança que deposita em
nós.

Nesta política de privacidade explicamos quem somos, para que finalidades usamos os seus dados, como os
tratamos, com quem os partilhamos, durante quanto tempo os conservamos, bem como as formas de entrar em
contacto connosco e de exercer os seus direitos.

Quem Somos?
O Laboratório Moderno de Análises Clínicas Lda, com sede na Rua 20, nº808, 4500 Espinho, com o número de
contribuinte nº 501 139 214, é um Laboratório de Análises Clínicas com a Licença ERS nº E105135.

Para que finalidades usamos os seus dados?
Quando se dirige ao Laboratório Moderno de Espinho ou a qualquer dos Postos de colheita da sua
responsabilidade necessitará, de partilhar os seguintes dados como forma de o identificar:
Nome, morada, nº do Cartão de Cidadão, validade do mesmo ou bilhete de identidade, nº de contribuinte, data de
nascimento, telefone, email, identificação do sub-sistema de saúde, ex: SNS, ADSE, IASFA, SAMS, nº da seguradora
ex: Medis, Multicare, Advancecare, ou outras. Os dados que fornecemos a estas entidades são o mínimo
indispensável para se obter o resultado pretendido, habitualmente, faturação.
Poderemos também incorporar à sua ficha, dados Clínicos fornecidos pelo seu médico, de forma a ajudar a
monitorizar ou diagnosticar o seu estado de saúde. Os dados podem ser recolhidos através do site, por email,
contacto telefónico ou presencial.
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O Laboratório Moderno não regista dados de natureza racial ou étnica, crenças religiosas, nutrição ou orientação
sexual.

Recolha e tratamento de dados pessoais de menores:
Os dados pessoais dos menores de idade são recolhidos e processados com o consentimento prévio dos seus
representantes legais. Os representantes legais têm o direito de aceder à informação e/ou solicitar a eliminação dos
dados.
Também, porque a sua opinião é importante para nós poderemos recolher a sua opinião através de inquérito on-line
ou presencial, bem como aceder aos seus dados para enviar informações através de newsletters ou SMS sobre
serviços, campanhas, ou eventos organizados ou participados por nós. Em qualquer momento poderá retirar este
consentimento, para isso basta presencialmente solicitar a anulação dos seus dados.

Como e durante quanto tempo tratamos os seus dados?
Arquivo dos seus dados
O período de tempo durante o qual os dados são guardados varia de acordo com a finalidade para a qual a informação
é utilizada. Existem no entanto requisitos legais que obrigam a conservar os dados por um determinado período de
tempo, por ex. os contabilísticos durante 10 anos ou permanentemente como os jurídicos. Assim, sempre que não
exista uma exigência legal específica, os dados serão sempre armazenados e conservados de forma a manter

acessíveis para qualquer finalidade clínica o seu histórico.

Segurança informática
Seguimos as melhores práticas de gestão de segurança dos seus dados, exigindo aos nossos colaboradores
normas de sigilo e confidencialidade. Sempre que solicitado enviaremos os resultados para o email indicado
por si, sendo da sua responsabilidade a partilha ou o envio a outrem.
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Com quem partilhamos?
No Laboratório Moderno não executamos alguns parâmetros analíticos bem como áreas com as quais temos
parcerias ex. Laboratório de anatomia patológica, Laboratório de Águas, Cardiologia, sendo necessário o envio dos
seus dados para obter estes resultados. Estes parceiros estão também obrigados pelo protocolo celebrado à mesma
Política de Privacidade, sendo-lhes apenas fornecidos os dados essenciais para a execução do pretendido.
Não vendemos ou comercializamos os seus dados.

Como pode entrar em contacto connosco e exercer os seus direitos?
O Laboratório Moderno garante aos seus doentes o direito ao acesso, retificação ou apagamento dos seus dados.
Para isso deverá pessoalmente, dirigir-se ao Laboratório, na Rua 20, nº 808 em Espinho para o podermos identificar
e com o seu consentimento escrito, apagar todos os seus dados.

Alterações à política de privacidade
De forma a garantir a respetiva atualização, desenvolvimento e melhoria contínua, o Laboratório Moderno de
Espinho, pode a qualquer momento, proceder às alterações que sejam consideradas adequadas ou necessárias, a
esta Política de Proteção de Dados e Privacidade. Esta alteração será publicada online para garantir a transparência
e informação aos seus doentes.

Para qualquer esclarecimento ou informação adicional ou para exercício de direitos neste âmbito, estamos
disponíveis através do Email: mail@labmoderno.com
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