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POLÍTICA DE PROTEÇÃO DE DADOS PESSOAIS 

 

A Previsão – Sociedade Gestora de Fundos de Pensões, S.A. (“Previsão”) tem por objeto a gestão de 

Fundos de Pensões do Grupo Altice Portugal: Fundo de Pensões do Pessoal dos TLP, Fundo de 

Pensões da TDP – Teledifusora de Portugal, S.A. e Fundo de Pensões Marconi (“Fundos de Pensões”).  

A Previsão atribui grande importância à privacidade e proteção dos dados pessoais que gere, 

servindo a presente Política de Proteção de Dados Pessoais para dar a conhecer aos Participantes e 

Beneficiários as regras gerais de tratamento de dados pessoais, os quais são recolhidos e tratados no 

estrito respeito e cumprimento do disposto na legislação de proteção de dados pessoais em vigor 

em cada momento, nomeadamente o Regulamento (UE) 2016/679 do Parlamento Europeu e do 

Conselho, de 27 de abril de 2016 (“RGPD”). 

 

DADOS PESSOAIS 

Dados pessoais são qualquer informação, de qualquer natureza e independentemente do respetivo 

suporte, incluindo som e imagem, relativa a uma pessoa singular identificada ou identificável. 

É considerada identificável a pessoa singular que possa ser identificada, direta ou indiretamente, 

designadamente por referência a um nome, número de identificação, dados de localização, 

identificadores por via eletrónica ou a um ou mais elementos específicos da sua identidade física, 

fisiológica, genética, mental, económica, cultural ou social. 

A Previsão trata os dados pessoais dos Participantes e Beneficiários estritamente necessários à 

gestão dos Fundos de Pensões, tratando dados como o nome, data de nascimento, sexo, estado civil, 

a morada, número de colaborador, situação profissional, salário, número de Segurança Social, data 

de admissão, data de início de atividade, data de cessação do vínculo laboral, remuneração, pensão 

mensal, tipo de reforma, entre outros. Os dados pessoais tratados são de disponibilização 

obrigatória à Previsão tendo em consideração a finalidade dos mesmos. 

 

RESPONSÁVEL PELO TRATAMENTO DOS DADOS PESSOAIS 

O Responsável pelo Tratamento dos dados é a Previsão – Sociedade Gestora de Fundos de Pensões, 

S.A., sociedade anónima, com sede na Av. Fontes Pereira de Melo, n.º 40, Piso 6, 1050-123 Lisboa, 

com o número único de matrícula na Conservatória do Registo Comercial de Lisboa e pessoa coletiva 

502 073 942 e com o capital social de € 1 162 000. 
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Caso o titular dos dados pessoais necessite de entrar em contacto com o Responsável pelo 

Tratamento de dados, poderá fazê-lo através dos meios e contactos abaixo indicados: 

• E-mail: Geral@previsao-sgfp.pt 

• Através de comunicação escrita dirigida ao Responsável pelo Tratamento: Av. Fontes Pereira 

de Melo, n.º 40, 1050-123 Lisboa  

 

ENCARREGADO DA PROTEÇÃO DE DADOS 

O encarregado da proteção de dados desempenha um papel relevante no tratamento dos dados 

pessoais, garantindo, entre outros aspetos, a conformidade dos tratamentos de dados com a 

legislação em vigor, procedendo à verificação do cumprimento desta Política de Proteção de Dados 

Pessoais e definindo regras claras de tratamento de dados pessoais, assegurando que todos os que 

lhe confiam o tratamento dos seus dados pessoais, tenham conhecimento da forma como a Altice 

Portugal trata os mesmos e quais os direitos que lhes assistem nesta matéria. 

Assim, os titulares de dados pessoais, caso o pretendam, podem endereçar uma comunicação ao 

Encarregado da Proteção de Dados, relativamente a assuntos relacionados com o tratamento de 

dados pessoais, utilizando, para o efeito, o seguinte contacto: 

 

Endereço do Encarregado de Proteção de Dados: DPOAlticePortugal@telecom.pt 

 

FINALIDADES DO TRATAMENTO DOS DADOS PESSOAIS E FUNDAMENTOS LEGAIS 

O tratamento dos dados pessoais dos Participantes e Beneficiários é feito com a finalidade de gerir 

os Fundos de Pensões, designadamente ao abrigo do artigo 6º, n.º 1, alínea b) do RGPD. 

Os dados pessoais poderão, ainda, ser tratados para efeito de cumprimento de obrigações legais e 

de supervisão, designadamente ao abrigo do artigo 6º, n.º 1, alínea c) do RGPD. 

 

QUEM TEM ACESSO AOS DADOS PESSOAIS 

No âmbito da Previsão têm acesso aos dados pessoais dos Participantes e Beneficiários os 

colaboradores que deles necessitam para as atividades de gestão dos Fundos de Pensões. 

A Previsão, no âmbito da sua atividade, poderá recorrer a terceiros para a prestação de 

determinados serviços. Por vezes, a prestação destes serviços poderá implicar o acesso, por estas 
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entidades, a dados pessoais dos Participantes e Beneficiários. Quando tal suceda, a Previsão toma as 

medidas adequadas, de forma a assegurar que as entidades que tenham acesso aos dados são 

reputadas e oferecem as mais elevadas garantias a este nível, o que fica devidamente consagrado e 

acautelado contratualmente entre a Previsão e os terceiros. Assim, qualquer entidade 

subcontratada pela Previsão tratará os dados pessoais dos Participantes e Beneficiários, em nome e 

por conta da Previsão e adotando medidas técnicas e organizacionais necessárias de forma a 

proteger os dados pessoais contra a destruição, acidental ou ilícita, a perda acidental, a alteração, a 

difusão ou o acesso não autorizado e contra qualquer outra forma de tratamento ilícito. Em 

qualquer dos casos, a Previsão permanece responsável pelos dados pessoais que lhe sejam 

disponibilizados. 

A Previsão poderá comunicar os dados pessoais, em cumprimento de obrigações legais, à 

Autoridade de Supervisão de Seguros e Fundos de Pensões (“ASF”) e a entidades policiais, judiciais, 

fiscais e reguladoras. 

 

CONSERVAÇÃO E ELIMINAÇÃO DE DADOS PESSOAIS 

Os dados pessoais tratados serão armazenados e conservados durante o período necessário à 

prossecução das finalidades que motivaram a sua recolha ou o seu posterior tratamento, bem como 

para fazer face às obrigações legais aplicáveis. Sempre que não exista uma exigência legal específica, 

os dados serão armazenados e conservados apenas pelo período de 10 (dez) anos após a cessação 

da qualidade de Participante ou Beneficiário dos Fundos de Pensões, findo o qual serão eliminados. 

 

DIREITOS DOS TITULARES DOS DADOS PESSOAIS  

Enquanto titulares dos dados pessoais, é garantido aos Participantes e Beneficiários, a qualquer 

momento, o direito de acesso, retificação, atualização, limitação e apagamento dos seus dados 

pessoais (salvo quanto aos dados que são indispensáveis à prestação dos serviços pela Previsão ou 

ao cumprimento de obrigações legais a que o responsável pelo tratamento esteja sujeito), o direito 

de oposição à utilização dos mesmos para fins que não sejam indispensáveis à gestão de Fundos de 

Pensões pela Previsão e ainda, à portabilidade dos seus dados pessoais. 

 

O titular dos dados pessoais poderá exercer estes direitos, diretamente ou mediante pedido por 

escrito, dirigido ao respetivo Responsável pelo Tratamento ou Encarregado de Proteção de Dados, 

através dos contactos disponibilizados para o efeito no presente documento. 
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MEDIDAS TÉCNICAS, ORGANIZATIVAS E DE SEGURANÇA DE PROTEÇÃO DOS DADOS PESSOAIS 

A Previsão adotou as medidas de carácter técnico e organizativo adequadas para assegurar que o 

tratamento dos dados pessoais é efetuado em conformidade com a regulamentação de proteção de 

dados aplicável, bem como, diversas medidas de segurança, de forma a proteger os dados pessoais 

que lhe são disponibilizados contra a sua difusão, perda, uso indevido, alteração, tratamento ou 

acesso não autorizado, bem como, contra qualquer outra forma de tratamento ilícito. 

 

RECLAMAÇÕES 

Sem prejuízo de poder apresentar reclamações diretamente à Previsão, através dos contactos já 

indicados no presente documento, os Participantes e Beneficiários podem reclamar diretamente 

para a Autoridade de Controlo, que é a Comissão Nacional de Proteção de Dados (CNPD), utilizando 

os contactos disponibilizados por aquela entidade para o efeito. 

 

ALTERAÇÕES À POLÍTICA DE PROTEÇÃO DE DADOS PESSOAIS DA PREVISÃO 

A Previsão reserva-se o direito de, a qualquer altura, proceder a reajustamentos ou alterações à 

presente Política de Proteção de Dados Pessoais, sendo essas alterações devidamente publicitadas 

no website da Previsão em www.previsao-sgfp.pt. 

 

 

Data da última atualização:  25 / 05 / 2018 


