Esta política de privacidade refere-se ao website da ANEM da ANEM (anem.pt),
questionários e dados recolhidos no âmbito das Áreas de Ação e das atividades descritas
no Plano de Atividades, aprovado em Assembleia Geral.
Quem somos
A Associação Nacional de Estudantes de Medicina (ANEM) apresenta-se como a legítima
representante dos cerca de 12.000 estudantes de Medicina em Portugal. É com
profissionalismo, rigor e seriedade que há mais de 35 anos tem desempenhado o seu
papel de defesa dos interesses dos estudantes que representa, constituindo hoje uma
das mais dinâmicas e interventivas Associações de Representação Estudantil do país.
Visão
A visão da ANEM traduz-se num sistema de formação médica em Portugal integrado e
de excelência que permite a criação de médicos interventivos e que sustente a
qualidade da Saúde em Portugal.
Propósito
Esta política de privacidade foi criada com o objetivo de explicar porquê e como a ANEM
recolhe informação pessoal sobre as pessoas que colaboram com a mesma. Esta
explicação inclui o modo como a informação é processada, armazenada e quais as
condições de partilha com terceiros, assim como o nível de segurança a que os dados
estão sujeitos.
Compromisso
De acordo com os princípios nucleares do Regulamento Geral de Proteção de Dados
(RGPD), a ANEM compromete-se a cumprir os seguintes pressupostos:
●

Recolha transparente e objetiva de informação;

●

Definição clara do propósito da recolha;

●

Informação atualizada e fidedigna;

●

Confidencialidade.
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Sob que forma é recolhida a informação?
A ANEM recolhe informação de diferentes formas, nomeadamente através de:
●

Inscrições;

●

Questionários/Formulários;

●

Application

Forms/Cards

of

Documents/Cards

of

Acceptance/Cards

of

Confirmation e outros documentos no âmbito do Programa de Intercâmbios
Científicos e Clínicos.
Neste âmbito, inclui-se:
○

Nome;

○

Sexo;

○

Data e Local de Nascimento;

○

E-mail;

○

Morada;

○

País de Origem;

○

Escola Médica;

○

Contacto telefónico;

○

Número de Identificação ou do Passaporte;

○

Número de Identificação Fiscal;

○

Curriculum Vitae.

Caso seja requerida informação adicional em casos particulares, esta necessidade será
comunicada de forma clara, incluindo razões para esta recolha e a duração da sua
retenção.
Como é usada a informação?
Como referido anteriormente, a informação recolhida será utilizada no âmbito das Áreas
de Ação e atividades da ANEM, descritas em Plano de Atividades, aprovado em
Assembleia Geral. A ANEM não disponibiliza as informações recolhidas a terceiros com o
objetivo de m
 arketing e publicidade. Após recolha, os dados serão utilizados para:
●

Seleção de participantes para atividades;

●

Análise do impacto das atividades;

●

Organização de atividades;

associação nacional
de estudantes de medicina

geral@anem.pt

Pág. 3 / 6

●

Divulgação de oportunidade de envolvimento com as atividades da ANEM;

●

Realização de estudos, mediante aviso prévio dessa intenção e respetivo
consentimento.

Será regularmente revista a necessidade de armazenar as informações pessoais
recolhidas para as atividades da ANEM. Deverá ser definido um prazo limite de
armazenamento, divulgado aquando da recolha dos dados.
Partilha de dados com terceiros
A ANEM não venderá, alugará ou partilhará as informações recolhidas com o propósito
de marketing ou propósitos de targeted advertising. Assegura-se que qualquer
informação apenas será partilhada após consentimento. As seguintes organizações com
quem poderão ser partilhadas as informações e as suas razões são:
1.

Organizadores de eventos internacionais: informações recolhidas dos estudantes
que se inscrevem nos Programas de Intercâmbios SCORE, SCOPE, SCORA
X-Change, G
 eneral Assemblies e Regional Meetings d
 a IFMSA, entre outros;

2. Agências, instituições e/ou academias com o propósito de investigação: poderá
ser permitido a terceiros o acesso a algumas informações recolhidas com o
propósito de investigação. No entanto, estas apenas serão facultadas mediante
consentimento;
3. Associações e Núcleos de Estudantes associados da Associação Nacional de
Estudantes de Medicina (ANEM): com o propósito de serem contactados como
formadores/monitores

de

atividades

locais

de carácter pedagógico e/ou

formativo;
4. Empresas de software: com o objetivo de maximizar a eficiência dos serviços da
ANEM, assim como aumentar a satisfação dos envolvidos;
5. Agentes de autoridade e organizações reguladoras: as informações poderão ser
divulgadas e transferidas em caso de obrigações legais;
6. Outras entidades: mediante as necessidades de cada atividade individual, com
exposição clara dos fins a que se destina e das mesmas e respetivo
consentimento;
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Durante quanto tempo são as informações armazenadas?
As informações recolhidas serão armazenadas durante o período em que se revelarem
necessárias para cumprir o seu propósito, especificado no momento da recolha, sendo
eliminadas após atingimento da data limite estipulada.
Onde é que armazenamos a informação?
A informação será armazenada em Google Drive ou no serviço de servidor
providenciado pela empresa responsável pelas plataformas informáticas da ANEM. Em
todos os casos, o nosso objetivo é assegurar que as organizações com que a ANEM
trabalha manterão uma adequada política de confidencialidade e de proteção de dados.
Quais os seus direitos relativamente aos dados recolhidos?
●

Direito ao Acesso à Informação: poderá ser requisitada a informação pessoal;

●

Direito à Correção: poderão ser realizadas retificações a informações incompletas,
falsas ou imprecisas;

●

Direito à Deleção: serão eliminadas partes ou a totalidade das informações
pessoais recolhidas caso:
○

Considere que a informação não é mais necessária para os propósitos por
que foi recolhia;

●

○

Retire o consentimento de uso de informação;

○

Seja contra o uso da informação recolhida;

○

Considere que o uso de informação vai contra a lei.

Direito à Objeção: caso seja contra o uso da informação para a newsletter, poderá
declarar objeção e a informação não será mais usada.

Contactos
Caso verifique alguma irregularidade que gostasse de ver retificada ou caso deseje
aceder a mais informações relativamente às políticas de privacidade, por favor contacte
a ANEM através do e-mail g
 eral@anem.pt com o assunto [Questão relativa ao RGPE].
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