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TERMO DE RESPONSABILIDADE E TRATAMENTO DE DADOS PESSOAIS DO RESPONSÁVEL 
 

1. TERMO DE RESPONSABILIDADE 
 
A ENTIDADE e o RESPONSÁVEL NO GESTPLANO garante/m que: 

 
 Cumprem e cumprirão o disposto na legislação em vigor sobre privacidade de dados pessoais, estando plenamente 

cientes das suas obrigações enquanto Entidade Responsável pela recolha e tratamento de dados pessoais junto dos 

titulares – que correspondem a pessoas físicas – cujos perfis serão carregados por si na Plataforma; 

 Os perfis que correspondam a pessoas humanas serão apenas carregados se a ENTIDADE tiver uma relação contratual 

activa e devidamente formalizada (seja pela via do contrato de trabalho, de prestação e serviços ou outro) com essa 

pessoa que se subsuma às finalidades do uso da Plataforma ou se a ENTIDADE tiver outro fundamento legítimo – de 

acordo com a legislação em vigor – junto de tais titulares, para a recolha e tratamento dos seus dados pessoais, e a 

criação e gestão de correspondentes perfis, na Plataforma; 

 Previamente à criação de qualquer perfil de uma pessoa humana na Plataforma, as pessoas a que o perfil corresponda 

serão devidamente informadas e terão oportunidade de obter o esclarecimento cabal para as suas dúvidas e/ou de 

antecipadamente consentir ou objectar a que o seu perfil seja criado para os fins a que a Plataforma GESTPLANO se 

destina; 

 NÃO DEFRAUDARÁ OS PROCEDIMENTOS DE SEGURANÇA DA PLATAFORMA; 

 NÃO SE SUBSTITUIRÁ OU PERSONIFICARÁ UMA PESSOA QUE DEVA INTERAGIR PESSOAL E DIRECTAMENTE 

COM A PLATAFORMA, INCLUINDO PARA EFEITOS DE CREDENCIAÇÃO OU DE ACTIVAÇÃO DE 

FUNCIONALIDADES OU ESPAÇOS NA PLATAFORMA (v.g. CHAVES DE UTILIZADOR); 

 ABSTER-SE-Á DE PARTILHAR (OU DE PERMITIR QUE PARTILHEM CONSIGO) E DE UTILIZAR POR QUALQUER 

FORMA OU PARA QUAISQUER FINS (AINDA QUE SUPOSTAMENTE LÍCITOS OU LEGITIMADOS PELO PRÓPRIO) 

CHAVES DE ACESSO, PALAVRAS-PASSE OU OUTRAS CREDENCIAIS DE ACESSO E OU DE SEGURANÇA DE UMA 

PESSOA COM/NA PLATAFORMA; 

 NÃO ACEDERÁ ÀS ÁREAS RESERVADAS DE QUALQUER PERFIL NA PLATAFORMA, EXCEPTO NO CONTEXTO 

E/OU PARA OS FINS DE ACOMPANHAMENTO OU VERIFICAÇÃO DA ALOCAÇÃO DE TAIS PERFIS A QUAISQUER 

CONTRATOS OU PRÉ-CONTRATOS EM CURSO NA PLATAFORMA; 

 Comunicará imediatamente algum evento de acesso ou utilização não autorizados à PLATAFORMA, tomando as medidas 

preventivas e cautelares ao seu alcance ou que lhe sejam razoavelmente acessíveis (incluindo as de baixo custo) por 

forma a evitar um perigo ou dano maior ou a propagação de um dano já materializado; 
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 Manterá uma listagem escrita e actualizada dos Utilizadores activos na Plataforma ao longo da Vigência e para além dela, 

conforme imposto pela legislação em vigor que se lhe aplique. 

 Respeitará os termos e condições de utilização da Plataforma e a Política de Privacidade da OBRASEGURA, obrigando-se 

activamente a fazê-las cumprir em todos os momentos. 

2. TRATAMENTO DE DADOS PESSOAIS DO RESPONSÁVEL 
 

SEM PREJUÍZO DE OPERAÇÕES DE TRATAMENTO QUE POSSAM SER IMPOSTAS POR LEI, PROSSECUÇÃO DE UM 

INTERESSE LEGÍTIMO OU DE UM FIM PÚBLICO, 

1. Para o processamento do pedido de Registo da Entidade na Plataforma; 
2. Para a gestão da ENTIDADE na Plataforma e bem como; 
3. Para os fins próprios do cumprimento das obrigações emergentes da relação contratual entre a ENTIDADE e a 

sociedade gestora da Plataforma GESTPLANO - ESPAÇO COORDENADO LDA. –   
 

será necessário que a (entidade gestora da Plataforma GESTPLANO) recolha e trate os dados pessoais do RESPONSÁVEL 
acima identificados em 2.  
 
O TRATAMENTO ocorrerá até que cesse a finalidade descrita em 3. Acrescido de todo o prazo de prescrição geral das 

obrigações conforme definido na lei civil. 

O responsável tem ao seu alcance, pelo controle directo como ADMIN na Plataforma, a prerrogativa de por si mesmo e 

independentemente de quaisquer terceiros, aceder, corrigir ou eliminar os seus dados da mesma Plataforma. Por essa 

mesma razão, o RESPONSÁVEL manterá os seus dados precisos, completos e verdadeiros, comprometendo-me a configurá-

los correctamente na Plataforma sempre que ocorra alguma alteração. 

Caso pretenda exercer algum dos seus direitos, esclarecer dúvidas ou apresentar qualquer queixa ou reclamação, deverá 

contactar a ENTIDADE ou solicitar a esta os dados de contacto da entidade que em Portugal exerce funções de supervisão e 

regulação na área da privacidade, que é a Comissão Nacional de Protecção de Dados (CNPD). 

O RESPONSÁVEL está ciente, leu e aceita os termos e condições gerais da Plataforma e declaro ter lido e aceitar a Política 

de Privacidade da GESTPLANO disponível em www.gestplano.com 


