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Regulamento Geral de Proteção de Dados 

Direitos ARCO 
dos Titulares dos Dados 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para mais informações, consulte a Política de Proteção de Dados do CHULN em www.chln.min-saude.pt. 

O titular dos dados, em complemento ao direito de informação, tem o direito 

de aceder aos seus dados pessoais objeto de tratamento (mais 

especificamente a finalidade do tratamento, categoria dos dados, 

destinatários, prazo previsto de conservação, origem dos dados e existência 

de decisões automatizadas). 

Opposition | Direito à Oposição 

Cancelation | Direito ao Cancelamento ou Esquecimento 

Rectification | Direito à Retificação 

Access | Direito ao Acesso à Informação 

O titular dos dados tem o direito de se opor a qualquer momento, por motivos 

relacionados com a sua situação particular, ao tratamento dos dados pessoais 

que lhe digam respeito. Quando os dados pessoais forem tratados para fins 

de investigação científica, histórica ou para fins estatísticos, o titular dos 

dados tem direito de se opor, salvo se o tratamento for necessário para a 

prossecução de atribuições de interesse público. 

O titular dos dados tem o direito de obter do responsável pelo tratamento 

dos dados a eliminação dos seus dados pessoais, e este tem a obrigação de 

apagar os dados pessoais, sem demora injustificada, salvo em situações 

relacionadas com o exercício da liberdade de expressão e de informação, 

cumprimento de obrigações legais, motivos de interesse público ou efeitos de 

declaração, exercício ou defesa de um direito num processo judicial. 

O titular dos dados tem o direito de obter, sem demora injustificada, do 

responsável pelo tratamento a retificação dos dados pessoais inexatos que 

lhe digam respeito. Considerando as finalidades do tratamento, o titular tem 

direito a que os seus dados pessoais incompletos sejam completados, 

incluindo por meio de uma declaração adicional. 
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