POLÍTICA DE PRIVACIDADE DA FUNDAÇÃO JOÃO BENTO RAIMUNDO
Para a Fundação João Bento Raimundo a protecção dos seus dados pessoais e a sua
privacidade é de extrema relevância. A Fundação João Bento Raimundo compromete-se a
cumprir a legislação em vigor relativa à protecção de dados pessoais e a agir em conformidade
com a presente política de privacidade no tratamento de dados pessoais.

1. RESPONSÁVEL PELO TRATAMENTO
A Fundação João Bento Raimundo, Pessoa Colectiva n.º 508541557, com sede na Av.
Alexandre Herculano 6300-659, Guarda é a responsável pelo tratamento dos dados pessoais
fornecidos. Poderá comunicar com a Fundação João Bento Raimundo através dos seguintes
contactos:
- Telefone: 271 220 410
- Endereço de e-mail: geral@fjbr.org
O tratamento de dados é feito de forma directa pela responsável ou indirecta através de
entidades subcontratadas para a prestação de determinados serviços e entidades públicas.
Nestes casos estas entidades terceiras poderão ter que aceder a certa informação e dados dos
titulares, casos em que a Fundação João Bento Raimundo garante que a informação sobre
estes a que estas entidades têm acesso se restringem unicamente aos dados necessários para
a execução das tarefas contratada. Os dados pessoais recolhidos poderão igualmente ser
comunicados a terceiros quando assim esteja determinado por lei ou no âmbito de um
processo judicial.

2. DADOS PESSOAIS
A Fundação João Bento Raimundo, numa fase pré-contratual, através do seu website, e-mail
ou presencialmente, procede ao tratamento, entre outros, dos seguintes dados pessoais:
▪ Dados de identificação: nome, data de nascimento, sexo, n.º de Cartão de Cidadão, NIF,
NISS
▪ Dados de contacto e meios de comunicação: número de telefone/telemóvel, endereço de
e-mail, morada
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▪ Dados sobre habilitações literárias e actividade profissional: profissão, local de trabalho,
habilitações académicas
▪ Situação familiar: informações acerca dos elementos do agregado familiar
▪ Outros dados: informações constantes em documentos fornecidos.

Durante a execução contratual a Fundação João Bento Raimundo, procede ao tratamento dos
dados pessoais acima listados aos quais acrescem, entre outros:
▪ Dados financeiros: comparticipação mensal, informação relativa a rendimentos do
agregado familiar, declaração de IRS, recibos de vencimento
▪ Dados de saúde: historial clínico, registos diários sobre estado de saúde, registo diário
sobre cuidados de saúde ministrados incluindo medicação, atestados médicos, incapacidades,
existência de patologias. Trabalhadores: observações do médico do trabalho, certificado de
incapacidade para o trabalho: tipo de doença, período de incapacidade/impedimento
▪ Dados biométricos: reconhecimento facial e impressão digital.
▪ Comportamentos e preferências (utentes): hábitos de sono, hábitos de higiene,
informação sobre desenvolvimento social e emocional dos utentes, avaliação de
comportamentos do utente, informação acerca do processo de adaptação dos utentes, hábitos
alimentares
▪ Sons e imagens captados em actividades: gravações áudio, fotografia e vídeo
▪ Dados relativos à actividade profissional (trabalhadores): função, categoria profissional,
data de admissão, data de cessação do contrato de trabalho, horário de trabalho, dias livres e
de descanso, faltas, entidade empregadora anterior, nome do sindicato, n.º de sócio de
sindicato, horário de dispensa para exercício da actividade sindical
▪ Dados relativos a retribuições (trabalhadores): remunerações, dados bancários, subsídios
de férias e de Natal, quota sindical, diuturnidades

Alguns dados são tratados com base no consentimento do titular dos dados, que se presume
ser a pessoa que os fornece quando o faz através do website, e pode a qualquer altura ser
retirado, não ficando comprometida a licitude do tratamento efetuado com base no
consentimento previamente dado.
Os dados são tratados também com base no cumprimento de obrigações legais, no contrato
celebrado e na defesa dos interesses vitais dos utentes e terceiros.
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3. FINALIDADE DO TRATAMENTO
Os dados recolhidos antes da celebração do contrato, acima enumerados, destinam-se a
formalizar a candidatura aos serviços que oferecemos na instituição, nomeadamente às
respostas socias Pré-escolar, Creche, Lar Residencial, Centro de Actividades Ocupacionais,
Estabelecimento Residencial para Pessoas Idosas e Cantina Social, bem como a candidatura a
emprego na Fundação João Bento Raimundo.
Os dados recolhidos aquando e após a celebração do contrato de prestação de serviços
servem a finalidade do eficaz cumprimento da prestação de serviços, especificamente no que
toca aos dados relativos à situação familiar, dados sobre habilitações literárias e actividade
profissional e comportamentos e preferências dos utentes, para conhecimento dos utentes e
do seu contexto; dados financeiros, para o cálculo da comparticipação; dados de saúde, para
que possam ser proporcionados os tratamentos de saúde adequados; dados de contacto e
meios de comunicação, para contacto em caso de necessidade; dados biométricos para
controlo de acessos a salas específicas; e sons e imagens, para registo das actividades
decorridas dentro e fora das instalações da Fundação para uso interno e divulgação limitada
aos utentes e seus representantes legais.
Os dados recolhidos no âmbito da relação contratual de trabalho servem os propósitos de
gestão económica e contabilística, gestão fiscal, gestão administrativa, gestão de faturação e
gestão de recursos humanos, incluindo processamento de remunerações, formação
profissional, gestão de sanções disciplinares, medicina no trabalho, controlo de horário e
assiduidade.
A Fundação João Bento Raimundo assume o compromisso de proteger os seus dados pessoais,
garantindo, através de medidas técnicas e organizativas, que os mesmos são tratados de forma
confidencial, lícita, leal, transparente e limitada às finalidades determinadas na recolha
abstendo-se de qualquer uso fora do contexto quer em benefício próprio, quer de terceiros.

4. PRAZOS DE CONSERVAÇÃO
Os dados pessoais recolhidos serão conservados pela Fundação João Bento Raimundo pelo
período em que durar a relação contratual, cumprindo em todo o caso os prazos legalmente
previstos para a sua conservação; ou pré-contratual, no caso de o contrato não vir a ser
celebrado.
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5. DIREITOS DOS TITULARES DOS DADOS
A qualquer momento pode solicitar-nos:
- O acesso à informação que temos sobre si;
- A retificação de informação que esteja incorreta ou incompleta;
- O apagamento, limitação ou cessação do tratamento dos dados pessoais;
- A portabilidade dos dados.
Tem ainda direito à notificação em caso de violação dos seus dados pessoais e o direito de
apresentar uma reclamação à Comissão Nacional de Proteção de Dados, podendo para tal
obter os contactos da mesma junto da Fundação João Bento Raimundo.
A Fundação João Bento Raimundo presume que os dados fornecidos são certos e exactos,
ficando à responsabilidade do titular notificar àquela qualquer alteração ou modificação que
não possa ser detectada pela Fundação.
Para manifestar a intenção de exercício dos seus direitos deverá contactar-nos por e-mail ou
preferencialmente solicitar nas instalações da Fundação João Bento Raimundo o formulário
criado para o efeito, que deverá preencher e entregar nas mesmas instalações. Será informado
da decisão e medidas tomadas decorrentes da sua solicitação no prazo de um mês a partir do
momento em que o pedido é apresentado.
6. DADOS DE MENORES
Os dados pessoais referentes a menores de idade só podem ser disponibilizados no website da
Fundação João Bento Raimundo pelos titulares das responsabilidades parentais e dentro dos
parâmetros legais.
A Fundação João Bento Raimundo não pode ser responsabilizada pela licitude do tratamento
de dados pessoais fornecidos por pessoas que cometam fraude quanto à sua identidade.
A Fundação João Bento Raimundo encoraja os encarregados de educação a assumirem um
papel activo no controlo do uso da Internet por parte dos seus educandos e informá-los dos
potenciais perigos do fornecimento dos seus dados online.

7. LINK PLATAFORMA
No website da Fundação João Bento Raimundo encontra um link para a plataforma Child Diary
à qual se aplica esta política de privacidade.
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8. COOKIES
Cookies são ficheiros automaticamente armazenados nos computadores, através do browser
do utilizador. Ao proceder com a navegação no website da Fundação João Bento Raimundo
está a concordar com a utilização de cookies.
Os cookies utilizados são de sessão, que são temporários, isto é, expiram automaticamente
quando é encerrado o browser; e cookies permanentes, que permanecem no browser até à
data de expiração ou até serem eliminados.
Os cookies utilizados pelo website da Fundação João Bento Raimundo não incluem o acesso a
dados pessoais e servem exclusivamente para optimizar a experiência do utilizador.
A qualquer momento o utilizador poderá configurar as definições dos dispositivos de forma a
gerir os cookies. Note-se que ao desactivar cookies, algumas ou todas as funcionalidades do
website poderão deixar de estar disponíveis.

9. ACTUALIZAÇÃO DA POLÍTICA DE PRIVACIDADE
A Fundação João Bento Raimundo reserva-se o direito de a qualquer momento alterar a
presente política de privacidade sendo as alterações efectuadas devidamente publicitadas no
website da instituição.
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