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Termos do Tratamento
O presente documento faz parte integrante do Contrato (nos termos definidos na cláusula 1.1. (e) das Condições Gerais 

de Licenciamento).

O Cliente é responsável pela identificação dos tipos de dados e categorias de titulares de dados que deverão ser trata-

dos pela PRIMAVERA em nome e por conta do Cliente.

1. Natureza e finalidades do tratamento
Conforme resulta das Condições Gerais de Licenciamento, quando a PRIMAVERA atuar na qualidade de subcontratante 

do Cliente, a PRIMAVERA compromete-se a tratar os dados pessoais para a prestação dos seguintes serviços e 

prossecução das seguintes finalidades de tratamento de dados pessoais:

2. Tipo de dados tratados 
O Cliente deverá discriminar no quadro abaixo os tipos de dados que pretende que sejam tratados pela PRIMAVERA, em 

seu nome e por sua conta, podendo utilizar categorias de dados tratados (como por exemplo, dados de identificação/

dados bancários):

NOVEMBRO 2020

Armazenamento

Situações de suporte

Cópias de segurança

O armazenamento de dados refere-se à manutenção dos dados do Cliente no formato 
mais adequado e através do melhor suporte possível

Ações de análise e correções relacionadas com situações de assistência comunicadas
Este serviço só pode ser executado se e após solicitado pelo Cliente

Para reposição de dados na eventualidade de perda de dados. A perda de dados pode ser 
causada por vários motivos, desde vírus de computador, a falhas de hardware, passando 
por corrupção de ficheiros, fogo, inundações ou roubo. O erro humano também pode ser 
uma das causas, com a eliminação acidental de informações importantes

FINALIDADE DO TRATAMENTO DE DADOS PESSOAISSERVIÇO

Dados de identificação
(por ex.: nome, data de nascimento, 

identificador único)

Dados de contacto
(por ex.: endereço de email, número de 

telefone, endereço físico, país, localização, 
endereço de IP)

Especificar:

Especificar:

Sim
     
Não    [     ]

[     ]

Sim
     
Não    [     ]

[     ]
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3. Categorias especiais de dados 
O Cliente deverá selecionar (se aplicável) quais as categorias especiais de dados tratados que pretendem 

que a PRIMAVERA trate em seu nome e por sua conta:

Sim
     
Não    [     ]

[     ]
Origem racial ou étnica 

Opiniões políticas 

Convicções religiosas ou filosóficas 

Filiação sindical 

Dados genéticos 

Dados biométricos 

Dados relativos à saúde 

Dados relativos à vida sexual
ou orientação sexual 

Especificar:

Sim
     
Não    [     ]

[     ]
Especificar:

Sim
     
Não    [     ]

[     ]
Especificar:

Sim
     
Não    [     ]

[     ]
Especificar:

Sim
     
Não    [     ]

[     ]
Especificar:

Sim
     
Não    [     ]

[     ]
Especificar:

Sim
     
Não    [     ]

[     ]
Especificar:

Sim
     
Não    [     ]

[     ]
Especificar:

Dados bancários
(por ex.: conta bancária, IBAN, etc.)

Dados profissionais
(por ex.: educação, carreira, certificações,

salário, CV)

Dados acerca de situação familiar
(por ex.: estado civil e estrutura familiar

e agregado)

Outros tipos de Dados

Especificar:

Especificar:

Especificar:

Sim
     
Não    [     ]

[     ]

Sim
     
Não    [     ]

[     ]

Sim
     
Não    [     ]

[     ]

Sim
     
Não    [     ]

[     ]



PRIMAVERA BSS Termos do Tratamento 3

4. Categorias de titulares dos dados 
O Cliente deverá selecionar quais as categorias de titulares de dados que pretende que a PRIMAVERA trate em seu 

nome e por sua conta:

O Cliente leu e aceita o presente documento. O Cliente compromete-se a preencher o presente documento e remetê-lo 

preenchido para os seguintes contactos: 

Edifício PRIMAVERA Lamaçães 4719-006

A/C: António José Pereira

Email: dpo@primaverabss.com

Clientes

Funcionários

Fornecedores

Utilizadores do Sistema

Outras Categorias 
de Titulares de Dados [     ]

[     ]

[     ]

[     ]

[     ]

Especificar:

mailto:dpo%40primaverabss.com%20?subject=

