
 

INFORMAÇÃO SOBRE O TRATAMENTO DE DADOS PESSOAIS 
 

 

CARTÃO SAÚDE+ BONFIM 

Requisição  

 

Número do cartão ______/____ 

Nome Completo:  

                 
 

                

                 
 

Endereço:_________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

 

Data de Nascimento ___/____/______            

Cartão de cidadão número: ______________________         NIF:_______________________________ 

Contactos- Telm/Telf.: _________________________   Email: __________________________________ 

 

Declaro sob minha responsabilidade que são verdadeiros os elementos constantes neste 

requerimento, e que autorizo o uso dos mesmos no CartãoSaúde+ Bonfim, assim como 

aceito as condições de utilização do mesmo. 

Não isento -1 €                        Isento  

Pago em : ______/_______/_______           Recebido por:  _________________________________ 

Acompanhado pela Assistente Social:___________________________________________________ 

 

Porto, _____/______/_______ 

 

    O/A Requerente                 O/A Funcionário/a 

__________________________                                                 ________________________ 

NOS TERMOS DO Nº 4, DO ARTº 34º DO DECRETO-LEI Nº 

135/99, DE 22 DE ABRIL DE 1999, “AS FALSAS DECLARAÇÕES 

SÃO PUNIDAS NOS TERMOS DA LEI PENAL.” 



INFORMAÇÃO SOBRE O TRATAMENTO DE DADOS PESSOAIS 

 

Resultando de um protocolo celebrado entre a Junta de Freguesia do Bonfim e um conjunto de entidades que se 

quiseram associar a esta iniciativa, este cartão confere um conjunto de vantagens aos bonfinenses, 

nomeadamente descontos em serviços de saúde. 

Neste sentido, para validar a emissão do mencionado “Cartão Saúde+ Bonfim”, a Junta de Freguesia do Bonfim 

precisa de se assegurar que o requisitante é um Bonfinense, motivo pelo qual precisa de proceder ao tratamento 

de alguns dos seus dados pessoais, respeitando a sua privacidade, e os princípios e normas aplicáveis a esta 

matéria, constantes, entre outros, do Regulamento (UE) 2016/679 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 27 

de Abril de 2016 (comummente designado por “RGPD”), bem como a Lei n.º 58/2019, de 8 de Agosto de 2019. 

Informa-o, assim, a Junta de Freguesia do Bonfim, nos termos e para os efeitos do disposto no art. 6.º/1, alínea 

b.) do RGPD, que as operações de tratamento dos seus dados pessoais, a seguir identificada, é necessária para a 

execução do acordo subjacente à emissão do “Cartão Saúde+ Bonfim”. 

1. Entidade Responsável pelo Tratamento de Dados Pessoais no âmbito do “Cartão Saúde+ Bonfim”: 

1.1. A entidade responsável pelo tratamento dos seus dados pessoais é a Junta de Freguesia do Bonfim, 

titular do número único de matrícula e pessoa colectiva 507262921, com sede no Campo 24 de Agosto, 

n.º 294, no Porto. 

2. Categorias de Dados Pessoais tratados: 

2.1. Nome, morada, data de nascimento, número de documento de identificação civil e número de telefone. 

3. Tipos de tratamentos efectuados: 

3.1. Recolha, registo, organização, estruturação, conservação, alteração, consulta, divulgação, e 

apagamento ou a destruição. 

3.2. Os dados pessoais não serão objecto de qualquer tratamento automatizado. 

4. Os dados pessoais objecto de tratamento no âmbito do presente evento serão executados pelos 

colaboradores da Junta de Freguesia do Bonfim, pelouro da Saúde e Serviços Administrativos, os quais terão 

acesso aos mencionados dados pessoais dos titulares dos dados, sendo que, à excepção da Presidência desta 

instituição, e seus vogais, aos restantes colaboradores da Junta estará vedado o acesso aos dados tratados. 

4.1. A Junta de Freguesia do Bonfim assegura que os seus colaboradores assumem obrigações contratuais 

de confidencialidade. 

5. Os dados pessoais objecto do presente tratamento serão encriptados e armazenados nos servidores internos 

da Junta de Freguesia do Bonfim, assim como em centros de armazenamento de dados localizados no 

território da União Europeia, e são conservados durante o período de validade do “Cartão Saúde+ Bonfim”, 

podendo ser conservados posteriormente ao termo final da validade daquele período por tempo 

estritamente necessário para o cumprimento de obrigações legais, variando tal período de acordo com a 

respectiva finalidade para a qual os dados são utilizados. 

6. Os seus dados podem, ainda, ser comunicados a entidades terceiras no cumprimento de obrigações legais, 

por determinação judicial, ou por deliberação da Comissão Nacional de Protecção de Dados. 

7. Poderá solicitar, a todo o tempo, o acesso aos seus dados pessoais, nomeadamente, solicitando a sua 

rectificação, eliminação ou a limitação do seu tratamento, nas hipóteses previstas na lei, a portabilidade dos 

seus dados, ou, até, opor-se ao seu tratamento, igualmente, nas hipóteses previstas na lei, por contacto 

pessoal na sede da Junta de Freguesia do Bonfim, Pelouro da Saúde ou através do envio de email para o 

endereço dpo@jfbonfim.pt, dirigido ao Encarregado de Protecção de Dados da Junta. 

8. Finalmente, sem prejuízo de qualquer outra via de recurso administrativo ou judicial, tem direito a 

apresentar reclamação junto da Comissão Nacional de Protecção de Dados, com sede na Av. D. Carlos I, n.º 

134, 1.º, 1200-651 Lisboa., telefone +351213928400, fax número +351213976832 e email: geral@cnpd.pt, 

na eventualidade de entender que os tratamentos dos seus dados pessoais efectuados pela Junta de 

Freguesia do Bonfim não estão a ser executados nos termos legais. 

 

 

Nome ____________________________________________________________, Porto, __/__/____ 

 

mailto:geral@cnpd.pt

