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CONSENTIMENTO 

 

Se confirmar o seu interesse e nisso consentir, o Gabinete CREATING HEALTH – Research and 

Innovation Funding da Universidade Católica Portuguesa poderá enviar-lhe informação relativa 

às nossas atividades, nomeadamente: 

i) Newsletters e flashnews com oportunidades nacionais e internacionais de 

financiamento e de networking na área da I&I em saúde;  

ii) Questionários sobre interesses, necessidades e atividades de I&I em Saúde;  

iii) Convites para eventos e reuniões;  

iv) Comunicados respeitantes às atividades e iniciativas do CREATING HEALTH mas 

também respeitantes aos nossos parceiros. 

entre outras informações, através de e-mail, em particular, informações para as áreas de 

preferência que nos tenha indicado, assinalando os campos correspondentes no formulário do 

consentimento disponibilizado no final deste documento. 

A qualquer momento, poderá retirar esse consentimento, bastando para 

geral.creatinghealth@ics.lisboa.ucp.pt clicando em Remover, deixando de lhe ser remetidas essas 

comunicações. 

 

1. Responsável pelo tratamento dos seus dados pessoais 

O responsável pelo tratamento dos seus dados pessoais é o CREATING HEALTH da Universidade 

Católica Portuguesa (adiante UCP). 

Caso necessite de entrar em contacto com a UCP para este efeito poderá fazê-lo através dos 

seguintes meios: 

 Contacto telefónico: +351 217214275 

 E-mail: geral.creatinghealth@ics.lisboa.ucp.pt  

 

2. Entidades a quem são fornecidos os seus dados pessoais  

Os seus dados pessoais apenas são fornecidos a entidades e unidades internas da UCP que o 

CREATING HEALTH/Universidade Católica Portuguesa, tenha subcontratado para prestar 

serviços à organização ou suporte em eventos e conferências, ou para gestão de plataformas 

digitais ou outros serviços ou suporte ao CREATING HEALTH. 
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3. Contactos do Data Protection Officer da Universidade Católica Portuguesa [Havendo] 

Caso necessite de entrar em contacto com o Data Protection Officer, poderá fazê-lo através dos 

seguintes meios: 

 Contacto telefónico: [completar] 

 E-mail: [completar] 

 

4. Finalidades e fundamentos de tratamento e prazos de conservação dos dados  

O CREATING HEALTH da UCP trata os seus dados pessoais para as finalidades referidas no 

consentimento. 

 

5. Os seus direitos, enquanto titular de dados pessoais 

Como titular de dados pessoais, poderá exercer, a qualquer altura, os seguintes direitos: direito 

de acesso, direito de retificação, direito de apagamento, direito de limitação do tratamento, 

direito de portabilidade e direito de oposição ao tratamento. Para mais esclarecimentos sobre 

estes direitos, poderá consultar o documento Direitos dos Titulares. 

Pode exercer os seus direitos através dos contactos fornecidos no ponto 1.  

Caso necessite, poderá, ainda, apresentar reclamação junto da Comissão Nacional de Proteção 

de Dados (CNPD), através dos seguintes contactos: Rua de S. Bento, n.º 148, 3º, 1200-821 Lisboa, 

Tel.: +351 213928400, geral@cnpd.pt), tal como recorrer às instâncias jurisdicionais.  

 

Consentimento 

Para dar o seu consentimento informado, queira por favor aceder ao formulário constante no 

seguinte link: consentimento. 
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