
 
 

 

 

Política de Privacidade e Proteção de Dados Pessoais 

Quem somos 

O Update em medicina é uma empresa que se dedica à formação na área 

da saúde bem como à organização de eventos médicos neste âmbito. 

Compromisso com a Privacidade e a Proteção de Dados Pessoais 

A segurança e a privacidade dos dados pessoais dos participantes no 

Congresso anual do Update em Medicina, são preocupações 

relativamente às quais o Update em medicina pôs, e continuará sempre a  

pôr em prática, as medidas necessárias para garantir o cumprimento da 

legislação aplicável nesta matéria. 

Utilização e Finalidades dos Dados Pessoais Recolhidos 

Ao abrigo da nova regulamentação europeia, utilizaremosos seus dados 

pessoais para continuar a informá-lo sobre o  principal evento nacional 

do Update em medicina, bem como sobre outras ações formativas que 

desenvolvemos  ao longo do ano, nomeadamente no que diz respeito a: 

• Data e local dos eventos científicos; 

• Programa científico dos eventos;  

• Cursos pré congresso e respetivos programas;  

• Bolsa de Investigação e Prémios científicos a atribuir no âmbito do 

Update em Medicina; 

• Datas de envio de Posters e candidaturas a Bolsa de Investigação 

Update em medicina; 

• Newsletters com o conteúdo das sessões científicas. 

 

Segurança dos seus Dados Pessoais 

 

O Update em medicina toma todas as precauções necessárias e, 

legalmente exigidas, para garantir a proteção da informação recolhida 

junto dos participantes do Update em medicina. 

 

 



 

 

 

 

 

 

Nesse âmbito, o Update em medicina aplica as medidas técnicas e 

organizativas necessárias para garantir a proteção dos dados pessoais. 

 

Direitos enquanto Titular de Dados Pessoais ao abrigo do RGPD 

 

Nos termos do RGPD o titular de dados pessoais objeto de tratamento 

pelo Update em medicina tem os seguintes direitos: 

 

• Direito de acesso aos seus dados pessoais; 

• Direito de retificação dos seus dados pessoai; 

• Direito de eliminação dos seus dados pessoais 

• Direito à limitação do tratamento dos seus dados pessoais 

• Direito de portabilidade dos dados pessoais fornecidos 

• Direito de oposição a determinado tratamento de dados pessoais 

que lhe digam respeito. 

 

Contatos 

 

Em qualquer momento pode contatar-nos através do endereço eletrónico 

info@updatemedicina.com e exercer os seus direitos. 
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