
Política de Tratamento de Dados Pessoais para Tomadores de Seguro, Segurados ou Terceiros 
Lesados 

Doutor Finanças Protege Mediação Seguros Unipessoal Lda., (doravante Doutor Finanças 

Protege) sociedade comercial com o NIPC 514647850, com Sede em Av. José Gomes Ferreira 11, 

Edifício Atlas II, piso 1, sala 11, 1495-139 Algés, desenvolve a atividade de mediação de seguros, nos 

termos do disposto no Regime Jurídico da Distribuição de Seguros e de Resseguros. 

A atividade de mediação de seguros encontra-se sujeita a supervisão pela ASF - Autoridade de 

Supervisão de Seguros e Fundos de Pensão. 

 

Tratamento de Dados pessoais 
 

O tratamento de dados pessoais abrange um amplo conjunto de operações efetuadas sobre dados 
pessoais. Inclui a recolha, o registo, a organização, a estruturação, a conservação, a adaptação ou 
alteração, a recuperação, a consulta, a utilização, a divulgação por transmissão, difusão ou qualquer 
outra forma de disponibilização, a comparação ou interconexão, a limitação, o apagamento ou a 
destruição de dados pessoais. 

O Regulamento Geral sobre a Proteção de Dados (RGPD) aplica-se ao tratamento de dados pessoais 
por meios total ou parcialmente automatizados, bem como ao tratamento por meios não automatizados 
de dados pessoais contidos em ficheiros. 

Tratamento equitativo, justo e transparente 

 

No Doutor Finanças Protege, tratamos os dados pessoais de forma leal e transparente, de acordo 

com os seus fundamentos de licitude e com finalidades especificas, bem como contribuímos para que 

seja assegurado a todos os tomadores de seguros, segurados, beneficiários ou terceiros 

lesados um tratamento equitativo, justo e transparente.  

Informação aos tomadores de seguros, segurados, beneficiários ou terceiros lesados 

Os colaboradores devem, no exercício das suas funções, assegurar aos tomadores de 

seguros, segurados, beneficiários ou terceiros lesados, prestar as informações legalmente 

previstas e o esclarecimento adequado à tomada de uma decisão fundamentada . 

A todo o momento os tomadores de seguros, segurados, beneficiários ou terceiros lesados 

que pretendam esclarecimentos sobre esta Política, ou temas relacionados com as 

matérias de Proteção à Privacidade dos dados pessoais podem dirigir -se ao Doutor 

Finanças Protege por via do email: Rgpd@doutorfinanças.pt . 

 

 

 



Conflitos Prevenção de Interesse 

O Doutor Finanças Protege gere e previne todas as situações que possam potencialmente 

gerar conflitos de interesses. Considera-se conflito de interesse sempre que os seus 

colaboradores sejam direta ou indiretamente envolvidos num processo em curso, ou o 

sejam os seus cônjuges, parentes ou afins em 1º grau, ou ainda sociedades ou outros 

entes coletivos em que direta ou indiretamente participem. 

Prevenção de fraudes e de crimes de branqueamento de capital e financiamento ao terrorismo 

(BCFT) 

A Doutor Finanças Protege prestará, toda a informação relevante, ao exercício dos seus 

direitos aos tomadores de seguros, segurados, beneficiários ou terceiros lesados, na 

observação da Prevenção de fraudes e de crimes de branqueamento de capital e financiamento 

ao terrorismo (BCFT). 

Igualmente a Doutor Finanças Protege presta informação obrigatória a entidades publicas, e a 

pedidos provenientes dos reguladores do sector.  

Cumprimento da Política de Tratamento de Dados Pessoais 

A Doutor Finanças Protege, assegura a formação adequada e exigida legalmente a todos 

os seus colaboradores que diretamente contactam com os tomadores de seguros, 

segurados, beneficiários ou terceiros lesados, bem como a necessária divulgação e 

formação interna desta Política no sentido de garantir a qualidade do atendimento e o 

cumprimento de todas as matérias de Proteção à Privacidade de Dados Pessoais.   

  


