
POLITÍCA DE PRIVACIDADE  

Os serviços ao seu dispor nesta aplicação para dispositivo móvel (App) são-lhe 
proporcionados na forma de livre acesso pela Noite da Medicina, de acordo com a 
legislação aplicada no Regulamento Geral de Proteção de Dados (RGPD). 

A Noite da Medicina assegura aos utilizadores que nenhum dado pessoal será 
facultado a outras empresas sem consentimento prévio, e que nenhum dado pessoal 
será fornecido, por via gratuita ou comercial, a empresas de marketing. 

A proteção dos seus dados é uma prioridade para a Noite da Medicina.  

O tratamento dos dados pessoais cedidos, como nome, morada, endereço de correio 
eletrónico ou número de telemóvel, segue as normas estabelecidas no Regulamento 
Geral de Proteção de Dados (RGPD) e estão de acordo com a legislação de proteção 
de dados aplicada em Portugal.  

Entidade responsável pelo tratamento dos dados 

A Noite da Medicina é responsável pelo tratamento de dados de acordo as normas de 
privacidade do Regulamento Geral de Proteção de Dados (RGPD). 

Morada: Avenida Professor Egas Moniz (Edifício comum ao Hospital de Santa Maria) 
1649 028 Lisboa Portugal 

Email: noitedamedicina@aefml.pt 

Finalidade da recolha de dados pessoais 

Os seus dados pessoais são recolhidos e tratados pela Noite da Medicina apenas para 
fins estritamente ligados ao uso desta aplicação para dispositivo móvel e os seus 
serviços, bem como, a empresas associadas aos prémios de mérito da Academia de 
Especialidade.  

Período para o qual os dados pessoais serão conservados 

A Noite da Medicina apenas armazenará os seus dados pessoais durante o período de 
tempo necessário para os quais os dados foram recolhidos. O critério utilizado para 
determinar o período em que os dados pessoais serão guardados é o respetivo 
período de retenção legal. Após o término desse período, os dados correspondentes 
são eliminados. 

Direito de acesso e direito de retificação dos seus dados pessoais 

Nos termos da lei, os titulares dos dados pessoais dispõem do direito de aceder, 
atualizar, corrigir dados imprecisos ou solicitar a eliminação dos dados que hajam 
facultado, podendo exercê-lo, pessoalmente ou dirigindo uma comunicação escrita 
dirigida ao seguinte endereço: Avenida Professor Egas Moniz (Edifício comum ao 
Hospital de Santa Maria) 1649 028  Lisboa Portugal ou via emai l : 
noitedamedicina@aefml.pt 



DIREITOS DE PROPRIEDADE INTELECTUAL  

Todos conteúdos presentes nesta aplicação para dispositivo móvel são propriedade 
exclusiva da Noite da Medicina - textos, imagens, ou qualquer outro tipo de 
informação. Desta forma estão protegidos pelo Código do Direito de Autor.  

Cookies 

Esta aplicação móvel usa cookies para obter informações sobre o uso da aplicação 
móvel. Em cada visita à aplicação, a Noite da Medicina processa os seus dados 
pessoais de acordo com a Política de Privacidade publicada. Para obter mais 
informações sobre o uso destes dados, recomendamos que leia regularmente nossa 
Política de Privacidade para obter as versões mais atualizadas. 

Alterações à Política de privacidade e proteção de dados. 

A Noite da Medicina atualizará periodicamente a política de privacidade e proteção 
de dados. Sempre que se verificarem alterações, a versão mais recente será 
publicada nesta página e entrará em vigor a partir desse momento. Para estar 
sempre atualizado, recomendamos que consulte a nossa política de privacidade com 
regularidade 

CONTACTOS 

Para qualquer questão relacionada com a Política de privacidade ou qualquer outro 
assunto relacionado com os seus dados pessoais, por favor contactar via email: 
noitedamedicina@aefml.pt 


