POLÍTICA DE PRIVACIDADE
O Grupo Lenitudes garante a confidencialidade dos dados pessoais dos Utilizadores deste
site.
A visita ao presente site, por si só, não implica o registo, de forma automática, de
qualquer dado pessoal que identifique o Utilizador. Contudo, a utilização de
determinados conteúdos ou serviços poderá implicar a disponibilização pelos
Utilizadores de dados pessoais.
A presente Política de Privacidade faz parte integrante dos Termos de Utilização do
nosso site e regula a recolha e tratamento dos dados pessoais fornecidos pelos
Utilizadores, assim como o exercício dos seus direitos relativamente a estes dados, nos
termos da Lei de Proteção de Dados Pessoais em vigor.
A disponibilização de dados pessoais através do presente site implica o conhecimento
e aceitação expressa das condições constantes desta Política de Privacidade e Cookies.

Recolha e Tratamento de Dados
São responsáveis pela recolha e tratamento dos dados pessoais dos Utilizadores, as
entidades que constituem o Grupo Lenitudes:
Lenitudes, S.G.P.S., S.A.
Maio Clinic – Especialidades Médicas, S.A.
Lenicare, Lda.
HPP – Medicina Molecular, S.A.
LMN – Laboratório de Medicina Nuclear, Unipessoal, Lda.
RIME – Radiologia e Imagiologia Médica, Lda.
Os dados pessoais recolhidos serão processados e guardados informaticamente
pelo Grupo Lenitudes ou pelas entidades por este subcontratadas e têm por finalidade
dar resposta aos seus pedidos de marcação de consultas e exames, envio de
informações relevantes aos utilizadores, pedidos de esclarecimento e sugestões.
Os dados pessoais recolhidos serão conservados de forma a permitir a sua identificação
apenas durante o período necessário para a prossecução das finalidades de recolha ou
do tratamento posterior, findo o qual os mesmos serão eliminados.
O Grupo Lenitudes assume que os dados recolhidos foram inseridos pelo respetivo
titular e que a sua inserção foi autorizada pelo mesmo, sendo os mesmos verdadeiros
e exatos.

Direito de Acesso
Em cumprimento do disposto na Lei n.º 67/98, de 26 de Outubro, Lei de Proteção de
Dados Pessoais, o utilizador poderá, a qualquer momento, exercer os direitos de
acesso, retificação e cancelamento dos seus dados, bem como o direito de oposição ao
tratamento dos mesmos, mediante pedido escrito dirigido a Grupo Lenitudes, Edifício
Eduardo Viana – Rua Quinta das Romeiras n.º 104 – 6.º Dto, 1495-148 Algés, Portugal,
ou por e-mail para o seguinte endereço: dpo@lenitudes.pt
Comunicação de Dados
O Grupo Lenitudes poderá comunicar os seus dados pessoais a terceiros desde que
para o efeito tenha obtido de forma inequívoca o consentimento dos Utilizadores ou
ainda quando a transmissão seja efetuada no âmbito do cumprimento de uma obrigação
legal, de uma deliberação da Comissão Nacional de Proteção de Dados ou de uma
ordem judicial, ou ainda a comunicação seja levada a cabo para proteger interesses
vitais dos Utilizadores ou qualquer outra finalidade legítima prevista na lei.

Segurança
O Grupo Lenitudes garante a privacidade e segurança dos dados pessoais dos
Utilizadores, utilizando, para o efeito, todos os meios técnicos de que dispõe para evitar
a perda, má utilização, alteração, acesso não autorizado e apropriação indevida dos
dados pessoais facultados ou transmitidos.
Adverte-se, no entanto, que, circulando os dados em rede internet aberta, não é possível
eliminar totalmente o risco de acesso e utilização não autorizados, pelo que o Utilizador
deverá implementar as medidas de segurança necessárias.

Alterações à Política de Privacidade
O Grupo Lenitudes reserva-se o direito de, a todo o momento e sem aviso prévio e com
efeitos imediatos, alterar, acrescentar ou revogar, parcial ou totalmente, a presente
Política de Privacidade.
Quaisquer alterações serão imediatamente divulgadas nesta mesma página online.

Política de Cookies
Informação sobre Cookies
O que é um cookie?
Um cookie é um pequeno ficheiro de texto que um site coloca no seu computador, telefone
ou qualquer outro dispositivo com acesso à internet, contendo informação sobre a sua

navegação nesse site. Os cookies são utilizados para facilitar a navegação e torná-la mais
simples, e não danificam o seu computador.
Para que se utilizam os cookies neste site?
Os nossos cookies têm diferentes funções:
- Cookies Essenciais: alguns cookies são essenciais para aceder a áreas específicas do
nosso site. Permitem a navegação no site e a utilização das suas aplicações, tal como
aceder a áreas seguras do site através de login. Sem estes cookies, os serviços que o
exijam não podem ser prestados.
- Cookies Analíticos: utilizamos estes cookies para analisar a forma como os utilizadores
usam o site e monitorar a performance deste. Isto permite-nos fornecer uma experiência de
alta qualidade ao personalizar a nossa oferta e rapidamente identificar e corrigir quaisquer
problemas que surjam. Por exemplo, usamos cookies de desempenho para saber quais as
páginas mais populares, qual o método de ligação entre páginas que é mais eficaz, ou para
determinar a razão de algumas páginas estarem a receber mensagens de erro. Baseado na
utilização do site, podemos também utilizar estes cookies para destacar artigos ou serviços
do site que pensamos ser do interesse dos utilizadores. Estes cookies são utilizados apenas
para efeitos de criação e análise estatística, sem nunca recolher informação de caráter
pessoal.
- Cookies de Funcionalidade: utilizamos cookies de funcionalidade para nos permitir
relembrar as preferências do utilizador. Por exemplo, os cookies evitam digitar o nome do
utilizador cada vez que este acede ao site.
Em resumo, os cookies de funcionalidade guardam as preferências do utilizador
relativamente à utilização do site, de forma que não seja necessário voltar a configurar
o site cada vez que o visita.
Os cookies utilizados podem ser:
- Cookies Permanentes: ficam armazenados ao nível do navegador de internet (browser)
nos seus dispositivos de acesso (pc, mobile e tablet) e são utilizados sempre que o utilizador
faz uma nova visita ao site. Geralmente são utilizados para direcionar a navegação de
acordo com os interesses do utilizador, permitindo-nos prestar um serviço mais
personalizado.
- Cookies de Sessão: são temporários, permanecem nos cookies do seu navegador de
internet (browser) até sair do site. A informação obtida permite identificar problemas e
fornecer uma melhor experiência de navegação.
É possível desativar a utilização de cookies?
Sim, os cookies podem ser desativados no seu browser. Note-se, no entanto, que, ao
desativar as cookies, pode impedir que alguns serviços da web funcionem corretamente,
afetando, parcial ou totalmente, a navegação no website.
Se pretende bloquear ou apagar os cookies deste site, pode fazê-lo modificando a
configuração do seu browser. Embora a parametrização de cada um seja diferente, é comum
que se configure no menu de "Preferências" ou "Ferramentas". Para mais detalhes sobre a
configuração dos cookies, consulte o menu "Ajuda" do seu browser.

