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POLÍTICA DE PRIVACIDADE DA APPTOTEST 

 

    A presente Política de Privacidade informa os utilizadores da AppToTest acerca da 
forma como a sua informação pessoal é tratada e, bem assim, acerca dos direitos dos 
utilizadores e respetiva forma de exercício. 

 

A – Dados Tratados 

No âmbito da utilização da AppToTest, o único dado pessoal tratado é o número 
identificador único (IMEI) do dispositivo móvel em que a AppToTest seja descarregada. 
A APDES não recolhe qualquer outro dado que permita identificar a identidade do 
proprietário do dispositivo a quem o IMEI pertence, pelo que em caso algum poderão 
efetivamente identificar os utilizadores da AppToTest. 

A AppToTest não utiliza ferramentas de tracking, nem geolocalização.  

Caso os utilizadores optem por contactar com um técnico da APDES especializado na 
área dos rastreios através do número do whatsapp disponibilizado pela AppToTest, o 
mesmo não será registado na AppToTest. Sem prejuízo, informa-se que a APDES é a 
responsável pelo tratamento deste dado pessoal, o qual será utilizado tão-somente para 
a comunicação com o utilizador e será eliminado imediatamente após o utilizador 
encerrar o seu processo de contacto.  

 

B - Responsabilidade pelo tratamento de dados e subcontratação 

A APDES, enquanto gestora da AppToTest, é a entidade responsável pelo tratamento do 
dado pessoal IMEI no âmbito desta app.  

 

C - Finalidade do tratamento de dados 

O dado pessoal é utilizado para permitir à AppToTest gerar um código único a apresentar 
na farmácia à sua escolha para efeitos de levantamento do autoteste VIH e, bem assim, 
com a finalidade de saber se o utilizador que acessa a app o faz pela primeira vez ou se 
o seu acesso é recorrente. 

 

D- Licitude do tratamento de dados 
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A licitude do tratamento do dado pessoal IMEI fundamenta-se no legítimo interesse em 
assegurar que os autotestes VIH apenas são levantados nas farmácias aderentes pelos 
utilizadores da AppToTest. 

 

E - Direitos dos titulares 

O Regulamento Geral de Proteção de Dados (aprovado pelo Regulamento (UE) 
2016/679, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 27 de abril de 2016) confere aos 
utilizadores, enquanto titulares de dados pessoais, um conjunto de direitos em relação 
aos seus dados pessoais que tratamos, tais como o direito à informação, de acesso, 
retificação, modificação ou apagamento e oposição ao tratamento. 

Por favor note que estes direitos podem ser legalmente limitados em certas 
circunstâncias. No caso da AppToTest e atendendo à natureza do dado IMEI e à 
impossibilidade de o responsável pelo tratamento identificar os utilizadores da mesma, 
em princípio, não são serão aplicáveis os direitos de acesso, retificação, modificação ou 
apagamento. Já o direito de oposição será facilmente exercido, bastando para o efeito 
que o utilizador desinstale a app. 

O titular dos dados pessoais poderá exercer os seus direitos bem como solicitar qualquer 
informação respeitante ao tratamento dos seus dados pessoais mediante solicitação 
escrita dirigida ao responsável pelo tratamento ou ao respetivo encarregado de 
proteção de dados, através do email rgpd@apdes.pt.  

O RGPD garante ainda ao titular dos dados o direito de apresentar queixa junto de uma 
autoridade de controlo na União Europeia. Em Portugal a entidade de controlo 
competente é a CNPD (https://www.cnpd.pt). 

 

F - Desinstalação e descontinuação da app 

O utilizador pode a qualquer momento desinstalar a app sem que isso lhe traga algum 
prejuízo. A desinstalação vai resultar no apagamento imediato de todos os dados 
processados localmente pela app, designadamente o código gerado para efeitos de 
levantamento do autoteste VIH na farmácia escolhida. 

 

H - Alterações à Política de Privacidade 

As informações sobre quaisquer alterações introduzidas ao longo do texto serão 
resumidas neste capítulo e associadas à data da sua efetiva implementação. 

mailto:rgpd@apdes.pt
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 3 

O utilizador deverá ter sempre disponível, via app, a versão atualizada da Política de 
Privacidade. 

 

I - Como poderá obter esclarecimentos adicionais 

Para o esclarecimento de qualquer questão relacionada com a presente política de 
privacidade, utilização da app, com o projeto de promoção da literacia em saúde e 
sensibilização para o VIH ou com o funcionamento da App, deverá contactar a APDES: 

e-mail: rgpd@apdes.pt 

• telefone: 227531106 

• Morada: Alameda Jean Piaget, 100, 4410-372 - Arcozelo 

 

Data da última atualização: 16/07/2021 

 

 


