
 

 1 

NOTA DE PRIVACIDADE – PROJETO ‘MEMÓRIA COVID’ 
UNIVERSIDADE NOVA DE LISBOA 

 
 

SUMÁRIO 

A Universidade Nova de Lisboa (“UNL”), enquanto instituição de ensino superior pública, tem por 

missão servir a sociedade a nível local, regional e global pelo avanço e disseminação do 

conhecimento. Para a prossecução deste fim, é fundamental a existência de uma relação de 

confiança entre a UNL e a sua comunidade.  

Assim, para reforçar essa relação de confiança, esta nota de privacidade descreve o modo como a 

UNL trata dados pessoais face às exigências de transparência e de informação do Regulamento 

Geral sobre a Proteção de Dados (“RGPD”). 

 

ÂMBITO 

Esta nota de privacidade é aplicável ao tratamento de dados pessoais de participantes no projeto 

‘Memória Covid’. Os contributos dos participantes serão disponibilizados no website 

https://projetos.dhlab.fcsh.unl.pt/s/memoriacovid, e, posteriormente, serão utilizados para efeitos 

de investigação científica. 

 

QUEM SOMOS? 
 

Os dados pessoais serão tratados pela UNL, pessoa coletiva n.º 501559094, com sede no Campus 

de Campolide, 1099-085 Lisboa, número de telefone +(351) 213715600.  

A UNL é responsável pelo tratamento de dados pessoais que realiza no sentido em que tais 

expressões são definidas e usadas no RGPD.  

 
QUE DADOS PESSOAIS TRATAMOS? 

De modo a respeitar o princípio da minimização dos dados, a UNL recolhe e trata os dados pessoais 

estritamente necessários para a prossecução da sua Missão, consoante o contexto da sua interação 

com a UNL. Alguns desses dados pessoais poderão pertencer a categorias especiais de dados.  

Podemos tratar, entre outros, os seguintes dados pessoais: 

 Dados de identificação pessoal: nome, idade; 
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 Dados de contacto: endereço(s) de correio eletrónico; 

 Fotografias; 

 Vídeos; 

 Textos; 

 Gravações de áudio. 

 Outros ficheiros enviados pelo utilizador 

Só será tratada pelo projeto e publicada no website a informação necessária para a prossecução 

das finalidades do mesmo (nomeadamente, fotografias, vídeos, textos e gravações de áudio). 

 

QUAL É A CONDIÇÃO DE LICITUDE DO TRATAMENTO DOS DADOS 

PESSOAIS? 

O tratamento de dados pessoais terá como fundamento de licitude o consentimento do titular dos 

dados, previsto no artigo 6.º, n.º 1, alínea a) do RGPD. O titular dos dados poderá retirar o 

consentimento a qualquer altura. Isto não compromete, porém, a licitude do tratamento efetuado 

com base no consentimento previamente obtido. 

 

QUAIS SÃO AS FINALIDADES DOS TRATAMENTOS DE DADOS PESSOAIS 

REALIZADOS PELA UNL? 

Os dados pessoais dos participantes são tratados para as seguintes finalidades: 

 Divulgação das memórias: os contributos dos participantes serão divulgados ao público 

através do website do projeto. 

 Investigação académica: numa fase posterior, os contributos dos participantes serão 

utilizados para propósitos de investigação académica. 

A UNL apenas tratará dados pessoais para as finalidades para as quais estes foram recolhidos, 

exceto quando considere que aqueles são necessários para outra finalidade, essa finalidade for 

compatível com a sua finalidade original, especialmente para fins de investigação científica ou 

histórica, ou para fins estatísticos, e sejam cumpridos os restantes requisitos impostos por Lei para 

a reutilização de dados.  

 

 

 



 

 3 

A QUEM TRANSMITIMOS OS DADOS PESSOAIS? 

 

Os dados recolhidos serão tratados exclusivamente pela UNL, e apenas serão divulgados no 

website do projeto para a prossecução das finalidades do mesmo. 

 

DURANTE QUANTO TEMPO CONSERVAMOS OS SEUS DADOS PESSOAIS? 

Os dados pessoais recolhidos serão conservados enquanto existir interesse em realizar 

investigação científica ou histórica sobre o tema; quando este interesse cessar, os dados pessoais 

recolhidos serão apagados. 

 

QUE MEDIDAS DE SEGURANÇA FORAM ADOTADAS PARA PROTEGER O 

TRATAMENTO DOS SEUS DADOS PESSOAIS 

A segurança da informação e a proteção de dados pessoais são prioridades para a UNL. Por esse 

motivo, a UNL implementou e mantém um conjunto de medidas técnicas e organizativas que, 

tendo em conta as técnicas mais avançadas, os custos de aplicação, a natureza, o âmbito, o 

contexto e as finalidades de cada tratamento de dados pessoais, permitem mitigar os riscos para o 

titular dos dados pessoais e prevenir a ocorrência de violações de dados pessoais e de incidentes 

de segurança em geral. 

 

OS DADOS PESSOAIS SÃO TRANSFERIDOS PARA FORA DA UNIÃO EUROPEIA 

OU PARA UMA ORGANIZAÇÃO INTERNACIONAL? 

Não. Os dados pessoais recolhidos não serão transferidos para qualquer entidade terceira. 

 

QUAIS SÃO OS DIREITOS DOS TITULARES DOS DADOS? 

O titular dos dados pessoais poderá, em qualquer momento, exercer os seus direitos, 

nomeadamente, o pedido de informações adicionais quanto ao tratamento dos seus dados, a 

retificação dos mesmos, bem como, dentro de certos limites, o apagamento dos seus dados, a 

revogação do consentimento dado ou a oposição ao tratamento dos seus dados, entre outros, 

através do endereço de email nova.rgpd@unl.pt ou através de carta para o endereço postal 

Reitoria da Universidade Nova de Lisboa, Campus de Campolide, 1099-085 Lisboa. Pode, também, 

contactar o Encarregado da Proteção de Dados da UNL em dpo@unl.pt. 

mailto:nova.rgpd@unl.pt
mailto:dpo@unl.pt
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O titular dos dados pessoais deve ter presente que, em certos casos (por exemplo, devido a 

requisitos legais), o seu pedido poderá não ser satisfeito. De qualquer modo, este será informado 

das medidas tomadas nesse sentido, no prazo de um mês a partir do momento em que o pedido 

for efetuado.  

O titular dos dados pessoais tem ainda o direito de apresentar uma reclamação à Comissão 

Nacional de Proteção de Dados em https://www.cnpd.pt/. 

Esta página deve ser consultada regularmente pelos titulares dos dados, uma vez que a presente 

nota de privacidade poderá vir a ser atualizada. 

 

O QUE SÃO COOKIES? 

O website https://projetos.dhlab.fcsh.unl.pt/s/memoriacovid usa cookies. Um cookie é um pequeno 

ficheiro de texto que um website cria e insere no computador ou dispositivo móvel utilizado para 

visitar esse website, quando este é carregado por um utilizador. Os cookies são usados para ajudar 

os utilizadores a navegar o website de forma eficiente e permitir que o mesmo desempenhe 

corretamente certas funcionalidades.  

A UNL utiliza cookies para organizar melhor o seu website e a informação nele constante. Os 

cookies permitem-nos saber quem visitou quais páginas e que conteúdos, avaliar a frequência das 

visitas a certas páginas, determinar quais as áreas favoritas do website e orientar de forma mais 

geral o uso deste. 

O utilizador tem a opção de impedir que se gerem cookies, mediante a seleção da correspondente 

opção no seu navegador ou no próprio website, sendo informado disso mesmo sempre que 

carregue o website da UNL.  

 

QUE COOKIES SÃO UTILIZADOS NO WEBSITE? 

Existem dois grupos de cookies que a UNL utiliza no seu website 

https://projetos.dhlab.fcsh.unl.pt/s/memoriacovid/: 

- Cookies permanentes – cookies armazenados no dispositivo do utilizador e não apagados 

automaticamente quando este termine a sua navegação, sendo utilizados sempre que o utilizador 

visitar o website da UNL; 

- Cookies de sessão – cookies apagados quando o utilizador fecha o seu navegador, geralmente 

usados para analisar padrões de tráfego. 

https://www.cnpd.pt/
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Os cookies utilizados no website da UNL prosseguem as finalidades de tratamento de dados 

elencadas nesta nota de privacidade. Em função da finalidade que prosseguem, estes podem ser 

divididos em: 

- Cookies estritamente necessários – destinados a permitir a navegação no website e 

funcionamento correto das suas funcionalidades, aplicações e áreas reservadas. Sem eles, estes 

serviços não podem ser prestados ao utilizador; 

- Cookies analíticos – são utilizados para a recolha de informação anónima que servirá a criação e 

análise de relatórios estatísticos destinados a melhorar o funcionamento do website e a assegurar 

a sua segurança. 
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