Ponto Seguro – Mediação de Seguros, LDA
Novo Regulamento de Proteção de Dados

Exercício do Dever de Informação

Entidade Responsável pela recolha e tratamento de dados pessoais
A Ponto Seguro, Mediação de Seguros, Lda. é a única entidade responsável pela recolha e tratamento
dos seus dados pessoais.
Caso pretenda, poderá contactar-nos através dos seguintes meios:
ü A/c Política de Privacidade de Dados Pessoais da Ponto Seguro – Mediação de Seguros, Lda.
• Sede social: Avenida Santos Dumont n.º 57, 2.º Esq.º, 1050-202 Lisboa;
• Pessoa coletiva n.º 501268278;
• Telefone n.º 21 3301520;
• E-mail: proteção.dados@pontoseguro.pt
• Site https://www.pontoseguro.pt/

Encarregado de Proteção de Dados (EPD/DPO)

A Ponto Seguro, Mediação de Seguros, Lda., como entidade responsável pela recolha e tratamento
dos dados pessoais nomeou como Encarregado de Proteção de Dados: RUI MANUEL BARBOSA
COELHO E CAMPOS
Email: encarregado.protecao.dados@pontoseguro.pt

Dados pessoais tratados:
ü Dados pessoais de carater geral: nome completo, nacionalidade, naturalidade, morada, data
de nascimento, estado civil, sexo, contactos e formas de localização (telefone, fax, endereço
e-mail), documento de identificação civil (número, data de emissão, data de validade,
entidade emissora), contribuinte fiscal (número, concelho ou bairro fiscal, código do serviço
de finanças), número de beneficiário da Segurança Social, Número Internacional de Conta
Bancária (IBAN), com a identificação da entidade bancária e nome do(s) titular(es) da conta
bancária.
ü Dados pessoais com caracter médico e de saúde: dados de relatórios, diagnósticos, exames
e tratamentos médicos, lesões, sintomatologias e partes do corpo atingidas, doenças
intercorrentes, lesões ou doenças anteriores ou coexistentes, existência de deficiência física
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A partir de 25 de Maio de 2018 passa a ser aplicável o Regulamento Geral sobre a Proteção de Dados
Pessoais – Regulamento n.º 2016/679 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 27 de Abril de 2016,
que estabelece as regras relativas à proteção, tratamento e livre circulação dos dados pessoais das
pessoas singulares e que se aplica diretamente a todas as entidades que procedam ao tratamento
desses dados, em qualquer Estado membro da União Europeia.
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Finalidades e Licitude de Tratamento
Asseguramos que os dados pessoais são os considerados estritamente necessários à prossecução
da atividade de mediação profissional e são processados para efeitos dos interesses legítimos de
negócio da empresa e de forma lícita.
Diligências pré-contratuais e realização de simulações;
Subscrição, execução e gestão corrente de contratos de seguro;
Execução da prestação de serviços e apoio aos clientes;
Tratamento de processos de participação de sinistros;
Cumprimento de uma obrigação jurídica a que a Ponto Seguro esteja sujeita;
Cumprimento de obrigações de prestação de informação, junto de entidades públicas,
entidades de supervisão, que envolvam a análise de dados pessoais;
ü Defesa de interesses vitais do titular dos dados ou de outra pessoa singular;
ü Prossecução de interesses legítimos prosseguidos pela Ponto Seguro ou por terceiros, desde
que não coloquem em perigo os interesses ou direitos e liberdades fundamentais do titular
dos dados, que exijam a proteção dos dados pessoais, em especial se o titular for uma
criança.
ü Ações de comunicação e de marketing, apresentação de produtos e propostas comerciais;
ü
ü
ü
ü
ü
ü

Partilha de Dados Pessoais
Os seus dados pessoais podem ser comunicados a prestadores de serviços, para efeitos da
prestação de serviços, e a autoridades judiciais, fiscais e regulatórias, com a finalidade do
cumprimento de imposições legais. Nesse caso será assegurado que essas entidades adotam
medidas técnicas e administrativas adequadas à proteção dos referidos dados.

Conservação dos dados
A Ponto Seguro conservará os seus dados pessoais pelo período necessário á prestação dos
serviços e cumprimento das obrigações legais.
Nos casos em que não exista uma exigência legal especifica, os dados são mantidos pelo período
mínimo necessário para a prossecução da atividade e finalidades subjacentes ao seu tratamento.

Proteção dos dados
A Ponto Seguro adota medidas técnicas e administrativas adequadas à proteção dos dados
pessoais sob a sua responsabilidade.
2

35 anos a gerir os seus seguros

ü ou de enfermidade suscetível de determinar ou agravar acidentes, identificação do médico
assistente (nome e morada);
ü Dados pessoais de caracter económico, cultural, social e da vida privada: profissão e situação
profissional, características gerais da profissão, caracterização do ambiente de trabalho,
outras atividades complementares desenvolvidas (desportivas, lúdicas, culturais), horário de
trabalho, categoria e função profissional, valor da retribuição base mensal, subsidio de
refeição e outros rendimentos auferidos, herdeiros legais, número de dependentes no
agregado familiar (beneficiários), identificação da entidade empregadora, matricula, nome e
principais características de embarcações, habilitações académicas, formação profissional.
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Exercício de Direitos dos Titulares
É consagrado ao titular dos dados, o exercício do direito de acesso, retificação, esquecimento,
limitação ou oposição ao tratamento e de portabilidade, bem como de reclamação à Autoridade
Pública de Controlo.

Comissão Nacional de Proteção de Dados (CNPD):
Av. D. Carlos I, n.º 134, 1.º, 1200-651 Lisboa
Tel. 21 3928400 – Fax. 21 3976832
E-mail: geral@cnpd.pt
Site: https://www.cnpd.pt/
Estamos empenhados na proteção e confidencialidade dos seus dados pessoais. Tomámos as
medidas técnicas e organizativas necessárias ao cumprimento do Regulamento, garantindo que o
tratamento dos seus pessoais é lícito, leal, transparente e limitado às finalidades autorizadas.
Adotámos as medidas que consideramos adequadas para assegurar a exatidão, integridade e
confidencialidade dos seus dados pessoais, bem como todos os demais direitos que lhe assistem.
Podem consultar a nossa POLÍTICA GERAL DE PRIVACIDADE em https://www.pontoseguro.pt/
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Autoridade Pública de Controlo:

