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Política de proteção de dados 

 

Em conformidade com a Missão e os Valores da DrSpeed Lda e de acordo com sua própria política, destacamos 

nas nossas atividades, alguns princípios relativos à proteção de dados pessoais, nos quais as nossas estratégias 

e objetivos incluem: 

 

• Compromisso com a proteção dos dados pessoais de cada pessoa (Proteção); 

• Garantia de respeito à esfera pessoal e à vida privada de cada pessoa (Confidencialidade); 

• Respeito à identidade, personalidade e dignidade de cada pessoa (Individualidade e Dignidade); 

• Respeito pelas liberdades fundamentais garantidas pela Constituição Portuguesa (Proteção). 

 

Estes princípios, obedecendo à legislação portuguesa atual, são abdicados para que os dados pessoais sejam: 

 

• Recolhidos e processados apenas para fins específicos, explícitos e legítimos; 

• Utilizados de forma limitada e proporcional aos fins para os quais são processados; 

• Recolhidos e processados somente se relevantes para a execução dos propósitos declarados; 

• Tratados com métodos e meios proporcionais aos objetivos a serem alcançados; 

• Sempre verificados, depois de recolhidos e processados, para garantir sua precisão e confiabilidade; 

• Atualizados periodicamente, depois de processados; 

• Armazenados por um período de tempo limitado suficiente para atingir os fins declarados; 

• Recolhidos e processados implementando medidas técnicas e organizacionais apropriadas, a fim de 

salvaguardar sua integridade e confidencialidade. 

 

Objetivos 

 

Melhoria contínua da proteção de dados pessoais por: 

 

• Adoção de um sistema de documentos integrado adequado (procedimentos, instruções de operação, 

modelos de documentos padrão); 

• A identificação de delegados com requisitos e poderes adequados para garantir o bom funcionamento do 

sistema de gestão de privacidade; 

• A definição de um modelo de organização adequado para monitorizar o tratamento de dados pessoais 

relacionados a cada processo de tratamento; 

• Adoção de opiniões de conformidade com os padrões na definição, integração, modificação e / ou revisão 

dos processos da empresa que proporcionam o processamento de dados pessoais; 

• Adoção de medidas de segurança apropriadas para prevenir e minimizar os danos relacionados ao 

tratamento de dados pessoais; 

• Adoção das melhores técnicas disponíveis e economicamente sustentáveis para limitar danos em caso de 

acidentes ou eventos negativos relacionados ao processamento de dados pessoais; 

• A adoção de critérios e métodos de recuperação de dados adequados em caso de danos e perdas acidentais. 

 

Relação das partes interessadas e proteção de dados pessoais com ações destinadas a: 

 

• Consciencializar funcionários, colaboradores e fornecedores dos objetivos e compromissos assumidos em 

relação à proteção de dados pessoais; 
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• Motivar e envolver os funcionários para que os objetivos estabelecidos sejam alcançados e, em todos os 

níveis, seja desenvolvido o senso de responsabilidade em relação à proteção de dados pessoais e à segurança 

das informações; 

• Treinar e informar sobre um processamento legal e justo de dados pessoais e sua segurança; 

• Promover o diálogo e a discussão com todas as partes interessadas (administração pública, autoridades, 

clientes, fornecedores, associações, trabalhadores, etc.), Tendo em consideração as suas solicitações sobre o 

tratamento de dados pessoais, de acordo com os meios de participação e comunicação adotados pela 

DRSPEED, LDA. 

 

Atualizado para 28.01.2020 

 

 

O controlador de dados: DrSpeed, Lda na pessoa do CEO Diogo Ribeiro 

 


