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Entre:  

UNLIMITEDCARE – Serviços de Saúde e 

Assistência, S.A., com sede na Avenida 

Marechal Craveiro Lopes, 6 - Campo Grande 

1700 – 284 Lisboa, com o NIPC 510 367 615, 

com o capital social de € 100.000,00 (cem mil 

euros), doravante designada por “UC”,  

e  

A Pessoa Singular, maior de idade, 

devidamente identificada no momento da 

celebração do contrato, doravante designada 

por “ADERENTE”. 

Conjuntamente designadas por “Partes”  

É livremente e de boa-fé celebrado o presente 

Contrato de Prestação de Serviços, o qual se 

regerá pelo disposto nas cláusulas infra: 

OBJECTO:  

1.1. O Plano de Saúde Vodafone resulta de 

uma parceria entre a UC, entidade 

pertencente ao Grupo Future Healthcare, 

doravante “GRUPO FUTURE HEALTHCARE” 

e a Vodafone Portugal, Comunicações 

Pessoais, S.A, doravante designada por 

“VODAFONE”; 

1.2. O ADERENTE é elegível às condições do 

presente contrato por via da sua condição de 

Cliente da VODAFONE, ie, utilizador de um 

serviço móvel ou assinante de um serviço fixo 

Vodafone. 

1.3 A contratação do Plano de Saúde 

Vodafone comercializado pela UC, pressupõe 

o conhecimento e a aceitação das presentes 

condições contratuais pelo ADERENTE.  

1.4 Por efeito do contrato celebrado entre as 

Partes, a UC compromete-se a prestar ao 

ADERENTE os seguintes serviços de 

assistência médica:  

i) Consultas, Exames de Diagnóstico, 

Cirurgias e Internamentos numa Rede de 

Medicina Privada a preços 

convencionados;  

ii)Consultas e Tratamentos de Medicina 

Dentária a preços convencionados; 

iii)  Vídeo-Consultas em Atendimento 

Permanente e Vídeo- Consultas 

Programadas 

iv) Consultas Médicas ao Domicílio, 

mediante o co-pagamento de € 15,00, 

com excepção da primeira consulta do 

ano/por contrato que é gratuita (o cliente 

deverá efectuar o pagamento ao médico e 

enviar o recibo da consulta acompanhado 

de formulário para o efeito) 

v) Transporte de Urgência em 

Ambulância (para Hospital Público) na 

sequência de uma Consulta Médica ao 

Domicílio: serviço gratuito;  

vi)  Prestação de Cuidados na Rede de 

Saúde e Bem Estar, com descontos em 

diversas valências; 

1.5. Compete à UC assegurar o 

credenciamento, habilitação técnica e legal de 

todos os colaboradores, parceiros e demais 

entidades referidas no “Directório Clínico” que 

fazem parte da sua Rede de Medicina 

Privada, incluindo hospitais, médicos, 

enfermeiros, clínicas e outros, doravante 

designados por “PROFISSIONAIS DE 

SAÚDE”, não existindo, contudo, qualquer 

relação de subordinação hierárquica e/ou 

funcional entre estes e a UC, termos pelos 

quais a UC sempre será alheia a qualquer 

diferendo ou litígio entre o ADERENTE e os 

PROFISSIONAIS DE SAÚDE resultante dos 

serviços prestados por estes ao abrigo do 

presente Contrato, não respondendo, 

portanto, por quaisquer acções ou omissões 

destes, nem pelos danos decorrentes dos 

seus actos.  

1.6. O “Directório Clínico” poderá, em 

qualquer altura, ser objecto de modificação 

pela UC no que respeita, designadamente, 

aos PROFISSIONAIS DE SAÚDE que 

integram a sua Rede de Medicina Privada, à 

natureza, ao preço e/ou à localização dos 

serviços e benefícios proporcionados ao 

abrigo deste Contrato. Qualquer modificação 

ou actualização do Directório Clínico será 

disponibilizada online e poderá ser consultada 

através do link, disponível na APP MY 

VODAFONE no Portal da UC.  

1.7. Para além do ADERENTE poderão 

beneficiar dos serviços referidos em 1.1 as 

pessoas que compõem o seu agregado 

familiar (“Beneficiários”), designadamente o 

seu cônjuge ou pessoa que com ele viva em 

união de facto e um máximo de 4 (quatro) 

descendentes, ascendentes ou outros 

familiares que residam em economia comum 

ou no mesmo domicílio do ADERENTE, 

bastando, para tanto, que tenham sido 

identificadas pelo ADERENTE no momento 

da celebração do contrato.  

1.8. Caso o ADERENTE deseje alterar a 

morada do seu domicílio, deverá informar, por 

escrito, a UC da nova morada, nos termos 

referidos na cláusula 3.4. 

1.9. O ADERENTE é o único responsável pela 

veracidade e autenticidade das informações 

prestadas. A falsidade de qualquer 

informação poderá determinar a resolução 

imediata do contrato e pode fazer o 

ADERENTE incorrer em responsabilidade 

civil ou penal. 

1.10. O ADERENTE reconhece que a 

natureza do contrato celebrado é de um 

contrato de prestação de serviços e não de 

um contrato de seguro de saúde. 

2. EXCLUSÕES: 

Encontram-se excluídos do âmbito do 

contrato celebrado os seguintes serviços e 

benefícios:  

a) Quaisquer serviços médicos domiciliários 

de carácter permanente e contínuo;  

b) Todos os serviços e/ou benefícios que 

não estejam incluídos no “Directório 

Clínico”;  

3. UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS:  

3.1. Para efeitos de utilização dos serviços 

contratados, descritos em 1.4., a UC enviará 

ao ADERENTE um Cartão de beneficiário 

denominado “Cartão de Saúde Vodafone”, 

cuja apresentação aos PROFISSIONAIS DE 

SAÚDE, conjuntamente com outro 

documento de identificação oficial com 

fotografia, é imprescindível.  

3.2. Em caso de dúvida, os PROFISSIONAIS 

DE SAÚDE poderão solicitar à UC 

esclarecimentos sobre a validade ou 

elegibilidade do Cartão.  

3.3. O ADERENTE é responsável pela 

correcta utilização dos serviços e benefícios, 

bem como pela posse do Cartão Saúde 

Vodafone uma vez que se trata de um 

documento pessoal e intransmissível.  

3.4. Em caso de perda, roubo ou extravio do 

Cartão, o ADERENTE deverá proceder, de 

imediato, ao seu cancelamento, através do 

telefone 210 541 737 (chamada para a rede 

fixa nacional), por e-mail remetido para o 
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endereço electrónico 

clientes.planovodafone@future-

healthcare.eu ou por escrito, por correio 

registado, para a morada da sede da UC sita 

na Avenida Marechal Craveiro Lopes, 6 - 

Campo Grande 1700 – 284 Lisboa;  

3.5 O ADERENTE é o único responsável pelo 

pagamento da anuidade, bem como pelo 

pagamento das importâncias que vierem a ser 

devidas aos PROFISSIONAIS DE SAÚDE 

pela prestação dos seus serviços, nos termos 

e condições previstas no “Directório Clínico”, 

ficando excluída, de todo, qualquer 

comparticipação nesses custos por parte da 

UC. 

4. DURAÇÃO:  

4.1. O contrato celebrado é válido por 12 

(doze) meses, sendo automaticamente 

renovável por igual e sucessivo período de 

tempo, salvo oposição à renovação, 

comunicada por qualquer uma das Partes até 

15 (quinze) dias antes da data do termo do 

contrato ou de qualquer das suas renovações. 

4.2. No caso de cessação da parceria entre 

as Partes que determinam o Plano de Saúde 

Vodafone,  não será possível a renovação do 

presente contrato, com as mesmas condições 

contratuais para o Cliente.  

4.3. De igual forma, nos casos em que o 

ADERENTE deixe de ser Cliente da 

VODAFONE o presente contrato não poderá 

ser objecto de renovação. 

4.4. A oposição à renovação deverá ser 

efectuada de acordo com o procedimento e 

para os contactos previstos na cláusula 3.4. 

Para o efeito, o ADERENTE deverá indicar o 

número do seu Cartão Saúde Vodafone. 

4.5. A denúncia antecipada do contrato não 

confere ao ADERENTE o direito ao estorno de 

qualquer quantia por conta da anuidade paga, 

nem a dispensa o ADERENTE do pagamento 

da anuidade em curso.  

5. PREÇO:  

5.1. Pela prestação dos serviços previstos, o 

ADERENTE pagará à UC uma anuidade, no 

valor, prazos e pela forma de pagamento 

convencionados no momento da contratação 

dos serviços.  

5.2. O pagamento da anuidade pode ser 

fraccionado no tempo, (pagamento mensal) e 

deverá ser realizado através da forma de 

pagamento, que o ADERENTE indicar no 

momento da contratação. 

5.3. A emissão do Cartão de Saúde 

Vodafone, bem como a prestação dos 

serviços descritos em 1.4, ficarão 

dependentes da boa cobrança da prestação 

devida após a celebração do contrato ou das 

demais devidas consoante o prazo de 

pagamento da anuidade acordado.  

5.4. Os valores devidos pelo ADERENTE aos 

PROFISSIONAIS DE SAÚDE, nos termos 

previstos no “Directório Clínico”, não se 

encontram incluídos na anuidade devida ao 

abrigo do presente contrato, sendo aplicável 

o previsto na cláusula 3.5. 

6. PROTECÇÃO DE DADOS 

6.1. Ao celebrar o presente Contrato, o titular 

dos dados, neste caso o ADERENTE ou 

qualquer pessoa do seu agregado, enquanto 

beneficiária dos serviços, consente e 

reconhece que os seus dados sejam tratados 

pela UC. Todos os dados recolhidos sobre 

pessoas singulares serão qualificados como 

“Dados Pessoais” e sujeitos a tratamento nos 

termos do Regulamento Geral de Protecção 

de Dados (Regulamento UE 2016/679 do 

Parlamento Europeu e do Conselho de 27 de 

Abril de 2016) ou em qualquer outra 

legislação aplicável à protecção de dados 

pessoais. 

6.2. A recolha e o tratamento de dados 

pessoais pela UC têm como finalidade as 

diligências pré contratuais e contratuais para 

subscrição e gestão do presente Plano de 

Saúde. 

6.3. Os dados pessoais recolhidos pela UC 

limitam-se aos estritamente necessários à 

finalidade do tratamento, nomeadamente, o 

nome, a morada, número de contribuinte, 

número de telefone ou correio electrónico do 

ADERENTE e beneficiários do Plano, sem 

prejuízo de poderem ser recolhidos outros 

dados necessários à prestação dos serviços 

contratados. 

6.4. O titular dos dados pessoais tem, a todo 

o momento, direito de acesso e rectificação 

dos seus dados, bem como o direito de 

solicitar a sua eliminação, opor-se ao seu 

tratamento e obter a sua limitação ou 

portabilidade na medida em que esta seja 

aplicável. Pode igualmente opor-se a que os 

seus dados sejam utilizados com o fim de 

criação do seu perfil de cliente, deixando 

neste caso, de beneficiar de ofertas ou 

serviços personalizados.  

6.5. Para o exercício dos direitos referidos no 

ponto acima, a UC coloca ao dispor do titular 

dos dados os seguintes meios de contacto: 

através do telefone 217 818 283 (chamada 

para a rede fixa nacional), por e-mail remetido 

para o endereço electrónico: 

protecaodados@future-heathcare.eu  ou por 

escrito para a morada da sede da UC sita na 

Avenida Marechal Craveiro Lopes, 6 - Campo 

Grande 1700 – 284  Lisboa. Para apresentar 

queixa e/ou reclamação junto de autoridade 

controlo, poderá contactar a CNPD - 

Comissão Nacional de Proteção de Dados, 

cujos detalhes de contacto podem ser 

consultados em www.cnpd.pt. 

6.6. A UC cumpre com as obrigações legais 

de sigilo previstas no RGPD ou na legislação 

aplicável. Para o efeito, a UC empenhou-se 

na implementação de todas as precauções 

necessárias para preservar a 

confidencialidade e segurança dos dados 

pessoais recolhidos e tratados, impedindo 

que estes sejam distorcidos, danificados, 

destruídos, ou que terceiros não autorizados 

tenham acesso aos mesmos. Para tanto, a 

UC desenvolveu medidas de segurança 

técnicas e organizacionais de ponta, 

especialmente no que diz respeito a sistemas 

de informação. Os dados pessoais poderão, 

todavia, ser disponibilizados aos tribunais e 

às demais autoridades competentes, no 

estrito cumprimento do disposto na lei. 

6.7. Os dados pessoais recolhidos pela UC 

poderão ser alojados, partilhados e 

comunicados a outras empresas do grupo 

empresarial a que esta pertence, denominado 

grupo Future Healthcare. Nas situações em 

que os dados pessoais sejam transferidos ou 

alojados noutras empresas do grupo, serão 

integralmente garantidos os níveis de 

confidencialidade, segurança e protecção. 

6.8. A UC poderá recorrer a subcontratantes 

para a parte ou totalidade das finalidades 

acima identificadas, bem como para a 

manutenção, alojamento e gestão dos seus 

sistemas e equipamentos informáticos, nos 

termos permitidos pela legislação que regula 

mailto:clientes.planovodafone@future-healthcare.eu
mailto:clientes.planovodafone@future-healthcare.eu
mailto:protecaodados@future-heathcare.eu
http://www.cnpd.pt/
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o tratamento de dados pessoais, ficando 

estas entidades obrigadas a guardar sigilo e a 

garantir a segurança relativamente aos dados 

pessoais a que, para o efeito, tenham acesso, 

não devendo utilizar esses dados para 

quaisquer outros fins, ou em benefício 

próprio, nem relacioná-los com outros dados 

que possuam. 

6.9. A UC conservará os dados pessoais 

apenas pelo período mínimo necessário para 

a prossecução das finalidades que motivaram 

a sua recolha ou o seu posterior tratamento, 

nos termos definidos na lei, ou seja, enquanto 

este contrato se mantiver em vigor. 

6.10. No âmbito da Parceria entre o GRUPO 

FUTURE HEALTHCARE e a VODAFONE, o 

ADERENTE reconhece e aceita que a UC e a 

VODAFONE comuniquem, entre si, dados 

pessoais, enquanto responsáveis 

independentes pelo Tratamento. 

A comunicação de dados entre os Parceiros, 

é feita na estrita medida em que sejam 

necessários para poder assegurar a gestão e 

execução do presente contrato, permitindo 

desta forma ao ADERENTE beneficiar do 

Plano de Saúde Vodafone. 

Em caso algum, serão transmitidos Dados de 

Saúde pela UC à VODAFONE.  

6.11. Quando estejam em causa dados 

pessoais de Beneficiários, o ADERENTE 

garante que obteve as autorizações 

necessárias para a comunicação dos 

mesmos à UC, devendo informá-los que os 

referidos dados são necessários à execução 

do presente e serão tratados pela UC ou pela 

VODAFONE conforme disposto na presente 

cláusula. 

6.12. Em caso de cessação da parceria que 

determinou o Plano Saúde Vodafone, a UC 

reserva-se ao direito de manter a 

conservação dos seus dados, enquanto o 

contrato se mantiver activo e posteriormente 

para cumprimento de obrigações legais e/ou 

nos casos em que tenha dado o 

consentimento para o efeito. 

6.13. Todas as informações sobre Dados 

Pessoais tratados no âmbito do Plano de 

Saúde Vodafone podem ser consultadas na 

Documento relativo à Privacidade disponível 

https://www.future-healthcare.pt/vdf-polica-

privacidade. Caso deseje saber mais sobre 

como o GRUPO FUTURE HEALTHCARE 

(UC) e a VODAFONE tratam os seus dados 

pessoais, deverá consultar com respeito ao 

GRUPO FUTURE HEALTHCARE a Política 

de Privacidade disponível em www.future-

healthcare.pt e com respeito à VODAFONE a 

Declaração de Privacidade disponível em 

www.vodafone.pt;.  

7. COMUNICAÇÕES:  

Todas as informações e comunicações que 

ocorram no âmbito do presente contrato, 

devem ser efectuadas para os contactos 

indicados pelas Partes nas presentes 

Condições Contratuais, por via de correio 

electrónico ou através de carta; para os 

contactos previstos no ponto 3.4., 

considerando-se realizadas na data da sua 

recepção pelo destinatário 

8. INCUMPRIMENTO:  

8.1. O não pagamento por parte do 

ADERENTE da anuidade, nos prazos e 

condições contratadas, originará a suspensão 

imediata de todas as obrigações contratuais 

assumidas pela UC, continuando, porém, o 

ADERENTE obrigado ao pagamento da 

totalidade da anuidade acordada e dos juros 

de mora que forem devidos por lei.  

8.2. No caso de mora no pagamento de 

qualquer prestação por período igual ou 

superior a 3 (três) meses, a mora converter-

se-á em incumprimento definitivo e o contrato 

considerar-se-á automática e integralmente 

resolvido, ficando o ADERENTE obrigado ao 

pagamento da totalidade da anuidade devida 

por efeito deste contrato, ou das suas 

renovações, a título de indemnização por 

lucros cessantes.  

8.3. Nos demais casos de incumprimento, por 

qualquer uma das Partes, das obrigações 

resultantes do presente contrato, a parte 

faltosa será responsável por todas as perdas 

e danos causados à parte contrária, podendo 

a parte credora resolver o contrato uma vez 

decorridos 15 (quinze) dias sobre a 

notificação da parte faltosa para proceder à 

sanação do incumprimento sem que a 

situação se mostre regularizada  

9. ÂMBITO TERRITORIAL:  

9.1. As Partes reconhecem, para os devidos 

efeitos, que o âmbito territorial da prestação 

dos serviços inerentes ao presente contrato é 

limitado à localização dos PROFISSIONAIS 

DE SAÚDE utilizados pela UC na prestação 

dos serviços a que se obrigou. 

9.2. As Partes reconhecem que à presente 

relação contratual aplicar-se-á a Lei 

portuguesa. 

10. LIVRE RESOLUÇÃO:  

10.1. Quando o contrato tiver sido celebrado 

à distância, o ADERENTE dispõe do prazo de 

14 (catorze) dias, a contar da data de Adesão, 

para exercer o direito de livre resolução do 

presente Contrato nos termos previstos no 

artigo 10º e 11º do Decreto-Lei n.º 24/2014, 

de 14 Fevereiro, o que deverá fazer mediante 

o envio de uma comunicação escrita da sua 

intenção de resolução do contrato para os 

endereços de email/morada previstos na 

cláusula 3.4. 

10.2. No caso de exercício do direito referido 

no número anterior, os valores entregues pelo 

ADERENTE à UC, ao abrigo do presente 

contrato, serão restituídos ao primeiro no 

prazo máximo de 14 (catorze) dias a contar da 

data de recepção da comunicação de 

resolução.  

10.3. A utilização pelo ADERENTE ou pelos 

Beneficiários do Plano de Saúde Vodafone 

em momento anterior ao exercício do direito 

de livre resolução, não confere ao primeiro o 

direito à restituição da respectiva 

mensalidade. Nos casos em que o 

ADERENTE tenha efectuado o pagamento da 

anuidade será restituído o valor proporcional.  

11. LIVRO DE RECLAMAÇÕES E 

RESOLUÇÃO ALTERNATIVA DE LITÍGIOS 

11.1. Caso o ADERENTE pretenda 

apresentar reclamação pelos serviços 

objecto do presente contrato poderá fazê-lo, 

por escrito ou por qualquer outro meio do 

qual fique registo escrito ou gravado, para os 

endereços para os endereços de 

email/morada previstos na cláusula 3.4. O 

ADERENTE poderá ainda caso pretenda, 

apresentar reclamação através do livro de 

reclamações online, disponível em 

https://www.vodafone.pt/plano-de-saude-

vodafone.html ou www.livroreclamacoes.pt.  

11.2. Em caso de litígio entre as Partes, o 

ADERENTE poderá dirimir o mesmo 

mediante o recurso a uma entidade de 

resolução alternativa de litígios de consumo 

https://www.future-healthcare.pt/vdf-polica-privacidade
https://www.future-healthcare.pt/vdf-polica-privacidade
https://www.future-healthcare.pt/politica-de-privacidade-fh
https://www.future-healthcare.pt/politica-de-privacidade-fh
http://www.vodafone.pt/
https://www.vodafone.pt/plano-de-saude-vodafone.html
https://www.vodafone.pt/plano-de-saude-vodafone.html
http://www.livroreclamacoes.pt/
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competente (RAL). Para conhecer a lista 

actualizada de entidades RAL, bem como a 

entidade RAL competente, os tipos de litígios 

abrangidos ou outras informações, o 

ADERENTE deverá aceder 

a www.consumidor.pt  ou a 

www.arbitragemdeconsumo.org.  

 A possibilidade de recurso à arbitragem não 

preclude o direito do ADERENTE de dirimir 

quaisquer questões ou litígios relativos à 

interpretação, execução ou validade deste 

contrato mediante o recurso à via judicial.

 

http://www.consumidor.pt/
http://www.arbitragemdeconsumo.org/


 

 

C2 General 

 

POLITICA DE PRIVACIDADE 

1. INTRODUÇÃO 

O Grupo Future Healthcare, fundado em 2003 cuja missão consiste em proporcionar aos seus clientes acesso às 

melhores condições de saúde, vida e bem-estar possui um amplo portfólio de serviços que vão desde o design 

de produtos, passando pelo desenvolvimento da operativa até à operação corrente de todos os processos, no 

âmbito de Planos e Seguros de Saúde.  

Nesta Política de Privacidade descrevemos a forma como os seus dados serão tratados para a prestação do Plano 

de Saúde Vodafone, o qual resulta de uma parceria entre o Grupo Future Healthcare e a Vodafone Portugal, 

Comunicações Pessoais, S.A (“Vodafone”), com o objectivo de proporcionar aos clientes desta última, um plano 

de saúde permitindo aos seus subscritores uma maior protecção na saúde, de acordo com a política de oferta 

definida nas Condições Contratuais Gerais do Plano de Saúde Vodafone.  

Neste sentido, toda e qualquer acção de divulgação efectuada no âmbito do Plano de Saúde Vodafone é da 

responsabilidade da Vodafone, pelo que a mesma assumirá por essa via, a qualidade de Responsável pelo 

Tratamento de dados pessoais no que aos seus clientes diz respeito.  

Uma vez concretizada a adesão ao Plano de Saúde Vodafone os seus dados são tratados pelo Grupo Future 

Healthcare nos termos que adiante se discriminam.   Para poder beneficiar do Plano de Saúde Vodafone, os 

Parceiros terão, necessariamente, de proceder ao tratamento de dados pessoais do Titular, decorrentes da 

relação contratual deste com ambas as Entidades. 

2. RESPONSÁVEL DA PROTECÇÃO DE DADOS 

No âmbito da prestação de serviços que compõem o Plano de Saúde Vodafone o Grupo Future Healthcare, 

através da sua sociedade, UNLIMITEDCARE – Serviços de Saúde e Assistência, S.A. (doravante “UC”)  com sede na 

Avenida Marechal Craveiro Lopes, 6 - Campo Grande 1700-284 Lisboa, e com o número de identificação de pessoa 

colectiva 510 367 615, aqui definida como a entidade responsável pelo tratamento de dados. 

De modo a garantir o compromisso do Grupo Future Healthcare, relativamente à Protecção de Dados no âmbito 

dos serviços prestados no Plano de Saúde Vodafone, foi designado um Encarregado de Proteção de Dados, (DPO), 

a quem o titular dos dados pode recorrer. 

Poderá contactar o Encarregado da Proteção de Dados, (DPO) sempre que necessário para um dos seguintes 

endereços: 

protecaodados@future-healthcare.eu 

Avenida Marechal Craveiro Lopes nº6 – Campo Grande 1700-284 Lisboa 

 

3. QUE DADOS SÃO RECOLHIDOS NO ÂMBITO DO PLANO DE SAÚDE VODAFONE  

 

mailto:protecaodados@future-healthcare.eu
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Os dados recolhidos são os adequados para a sua actividade, pertinentes e limitados.  Estes podem ser recolhidos 

presencialmente ou por via telefónica, sempre com o consentimento do titular dos dados ou, ainda, por via da 

sua inserção, pelo próprio titular dos dados, no Portal Online dedicado ao Plano. 

 

No âmbito do tratamento de dados de cliente, os dados pessoais são recolhidos tendo como única e exclusiva 

finalidade a realização e execução cabal dos serviços contratados pelo titular dos dados pessoais, ao abrigo do 

Plano de Saúde Vodafone. 

 

  

Tipo de Dados Recolhidos 

Dados de Identificação (Nome, morada e código postal, número de telefone e/ou telemóvel Vodafone, 

data de nascimento, número de identificação fiscal (NIF), número de identificação civil (cartão do 

cidadão, BI ou passaporte), endereço de email. 

 

Dados de Pagamento (dados de cartão de crédito, informação relativa ao número de identificação de 

conta bancária e outra informação bancária, por exemplo para a realização de alguma compra ou 

pagamento de serviços ou para efeitos de domiciliação de pagamentos) 

Dados de autenticação (recolha de  palavras-passe, repostas a perguntas de recuperação de password e 

outras informações de segurança usadas para a autenticação à Área de Clientes do Plano de Saúde 

Vodafone) 

Dados de Saúde (os dados pessoais relacionados com a saúde física ou mental de uma pessoa singular, 

incluindo a prestação de serviços de saúde, que revelem informações sobre o seu estado de saúde. 

 

4. COMO UTILIZAMOS OS DADOS PESSOAIS NO ÂMBITO DO PLANO DE SAÚDE VODAFONE  

Alguns dos dados pessoais que solicitamos ao Cliente, têm um caracter obrigatório, pelo que sem os mesmos, não 

será possível a disponibilização do produto. Nestes casos, o titular dos dados será sempre informado desta 

obrigatoriedade. Relativamente aos dados dos restantes beneficiários do Plano de Saúde Vodafone, o titular dos 

dados deverá garantir que os dados foram transmitidos por ter sido dada autorização para o efeito e da mesma 

forma, deve partilhar com estes a  presente politica de privacidade. 

 

Em que momento recolhemos os seus dados: 

Tipo de Dados Momento da Recolha 

Dados de Identificação No processo de contratação do Plano de Saúde Vodafone.  

Dados de Pagamento 
No momento da contratação e ao longo da execução do contrato, 

incluindo para a cobrança dos valores devidos 

 Dados de Saúde Para a gestão de utilização do Plano de Saúde Vodafone contratado 

Quando existe um contacto   

No momento em que contacta  e/ou é contactado pelos nossos 

serviços, através dos meios de contacto disponíveis (email, contacto 

telefónico, cartas) 
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 Quando apresenta uma reclamação  
No momento em que apresenta uma reclamação, a respeito dos 

serviços disponibilizados através do Plano Saúde Vodafone 

Os seus comentários e/ou 

mensagens nos nossos Inquéritos de 

satisfação 

No momento em que, voluntariamente e após  consentimento 

expresso, o cliente partilhe a sua opinião sobre o Plano de Saúde 

Vodafone.  

Desta forma o cliente aceita que a sua avaliação se torne pública e 

concede ao Responsável e aos seus parceiros, no caso a VODAFONE, 

o direito de a utilizar, para efeitos  comerciais e publicitários, tendo 

sempre a garantia de privacidade , uma vez que os dados serão 

sempre anonimizados. 

  

5. QUAIS OS FUNDAMENTOS DE LICITUDE PARA O TRATAMENTO DE DADOS, NO ÂMBITO DO PLANO DE 

SAÚDE VODAFONE  

O tratamento dos dados pessoais faz-se de forma lícita, leal, transparente e segura e só pode existir se ocorrer 

pelo menos uma das seguintes situações: 

 O titular deu o consentimento para o tratamento dos seus dados para as finalidades a que está sujeito, 

podendo a qualquer altura retirar o mesmo, com a mesma facilidade com que deu; 

 O tratamento é necessário para a execução de um contrato no qual o titular dos dados faz parte; 

 O tratamento é necessário para o cumprimento de uma obrigação jurídica; 

 O tratamento é necessário para a defesa de interesses vitais do titular ou de outra pessoa singular; 

 O tratamento é necessário a exercícios de função pública; 

 O tratamento é necessário para efeito de interesses legítimos prosseguidos pelo responsável pelo 

tratamento. 

 

No caso do Plano de Saúde Vodafone, o tratamento de dados é efectuado tendo por base as seguintes finalidades, 

fundamento legal e prazo de conservação: 

 

Finalidade Fundamento Legal Prazo de conservação 

Gestão da relação pré-contratual e 

contratual 

Diligências Pré-Contratuais e 

Contratuais. 

Interesse legítimo dos responsáveis 

pelo tratamento dos dados 

Consentimento do titular. 

Enquanto existir relação contratual 

com o titular dos dados, ou os 

efeitos desta no que digam respeito 

a obrigações legais decorrentes 

Para que nos seja possível aferir o seu 

grau de satisfação com os nossos 

serviços, pedindo-lhe resposta a 

questionários ou participação em 

inquéritos 

Com consentimento do titular 

Período mínimo necessário para a 

prossecução das finalidades que 

motivaram a recolha 
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Cumprimento de Obrigações Legais, 

controlo de gestão e antifraude 

Interesses legítimos de controlo da 

actividade do responsável pelo 

tratamento, incluindo prevenção de 

perdas por fraude. 

Para declaração, exercício ou defesa 

de direitos em processo judicial. 

Prazo legal aplicável a cada 

momento para cada uma das 

Obrigação Legal a cumprir. 

Até ao decurso do prazo de 

prescrição ou caducidade para o 

exercício de direitos 

Segurança do tratamento dos dados 
Interesse legitimo do titular dos 

dados 

Enquanto existir relação contratual 

com o titular dos dados, ou os 

efeitos desta no que digam respeito 

a obrigações legais decorrentes 

 

 

 

 

6. COM QUEM PARTILHAMOS OS SEUS DADOS 

 

Com a finalidade de permitir ao Cliente aderir ao Plano de Saúde Vodafone de acordo com a política de oferta 

definida nas Condições Contratuais Gerais do Plano de Saúde Vodafone, a UC terá necessariamente de comunicar 

à Vodafone Portugal os Números de Identificação Fiscal e números de telefone fixo ou móvel Vodafone dos 

clientes aderentes ao Plano de Saúde Vodafone, bem como dos beneficiários, para (i) validação das condições de 

elegibilidade ao Plano; (ii) que apresentação de informação aos seus Clientes sobre o estado da adesão, (iii) para 

validação condições de renovação;  (iv) e para excluir clientes Aderentes e Beneficiários de novas ações de 

marketing que a VODAFONE realizará, como Responsável pelo Tratamento, com vista à promoção e divulgação 

do Plano, cabendo-lhe assim assegurar as condições de legitimidade e fundamento legal para tal tratamento.  

Em caso algum, serão transmitidos Dados de Saúde pela UC à VODAFONE. 

 

Assim, nos termos da legislação em vigor, o Cliente reconhece e aceita que os Parceiros – UC e Vodafone - 

comuniquem entre si,  enquanto Responsáveis pelo Tratamento independentes, os dados supra indicados, os 

quais serão tratados na estrita medida em que sejam necessários para a celebração do presente Contrato de 

Prestação de Serviços Plano de Saúde Vodafone e à  gestão do mesmo.  

 

 

A Vodafone actuará como entidade responsável e independente da UC, pelo tratamento dos dados pessoais supra 

referidos, pelo que para ter todas as informações sobre como a Vodafone trata os seus dados pessoais deverá 

consultar, o Suplemento de Privacidade do(s) serviços que tenha contratado e a Declaração de Privacidade 

disponível no Portal de Privacidade em www.vodafone.pt. Nos termos da legislação aplicável, é garantido ao 

titular dos dados o direito de acesso aos dados que lhe digam diretamente respeito, podendo também solicitar a 

portabilidade dos mesmos, a sua correção, aditamento, eliminação ou limitação do tratamento. Para o efeito, o 

Cliente pode preencher o pedido no formulário online disponível no Portal de Privacidade da Vodafone, contactar 

a Vodafone Portugal, Comunicações Pessoais, S.A., para o endereço Avenida D. João II, n.º 36, Parque das Nações, 
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1998-017 Lisboa ou pode enviar um email para o Encarregado da Proteção de Dados através do endereço 

privacidade@vodafone.com. Pode contactar a Vodafone para os referidos endereços de contacto para ter 

informação sobre os seus direitos ou apresentar queixa sobre o modo como são tratados os seus dados, bem 

como apresentar queixa junto da CNPD- Comissão Nacional de Proteção de Dados cujos detalhes de contacto 

podem ser consultados em www.cnpd.pt. 

7. DIREITOS DO TITULAR DOS DADOS 

O titular dos dados tem diversos direitos, nomeadamente: 

 Ter acesso aos seus dados através de uma linguagem clara e simples. Estes podem ser fornecidos por escrito, 

oralmente ou por meios electrónicos desde que a identidade do titular seja comprovada; 

 Rectificação dos dados que lhe dizem respeito; 

 Apagamento dos dados, sem demora injustificada, sempre que os dados deixem de ser necessários para a 

finalidade da sua recolha, o titular retire o consentimento, os dados tenham sido tratados ilícitamente ou 

tenham de ser apagados por uma obrigação jurídica; 

 Portabilidade dos dados, isto é, de receber os dados pessoais que tenha dado a um responsável pelo 

tratamento ou que os dados sejam transmitidos directamente entre responsáveis pelo tratamento; 

 Limitação de tratamento dos seus dados, a qualquer momento; 

 Oposição ao tratamento dos seus dados, a não ser que o responsável pelo tratamento tenha razões legítimas 

que prevaleçam sobre interesses ou direitos do titular ou por efeitos judiciais; 

 Reclamar à Comissão Nacional de Proteção de Dados; 

Sempre que exista uma alteração aos dados pessoais, o responsável pelo tratamento deve confirmar essa 

alteração ao titular dos dados. 

Caso entenda exercer algum dos direitos acima enunciados, deverá utilizar para o efeito um dos seguintes 

endereços: 

e-mail: protecaodados@future-healthcare.eu 

morada: Avenida Marechal Craveiro Lopes nº6 – Campo Grande, 1700 – 284 Lisboa 

 

 

8. SEGURANÇA NO TRATAMENTO DE DADOS 

A UC implementou todas as medidas técnicas e organizativas adequadas para a protecção e segurança dos dados 

pessoais, tratados no âmbito do Plano de Saúde Vodafone, garantindo a confidencialidade, integridade, 

disponibilidade e resiliência dos sistemas de tratamento.  

 

9.  SUBCONTRATAÇÃO  

A UC reserva-se ainda ao direito de estabelecer relações de subcontratação com outras entidades, para efeitos 

do tratamento de dados do Plano de Saúde Vodafone, onde através de um contrato acorda a duração, a natureza 

http://www.cnpd.pt/
mailto:protecaodados@future-healthcare.eu
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e a finalidade do tratamento de dados usados dessas entidades. 

 

10. MODIFICAÇÕES À POLÍTICA DE PROTEÇÃO DE DADOS PESSOAIS 

A Política de Proteção de Dados poderá ser modificada a qualquer momento, sem aviso prévio. A Política alterada 

entra em vigor assim que for publicada no site. 

 Para mais informações, consulte a Politica de Privacidade do Grupo Future Healthcare, através do link 

www.future-healthcare.pt/politica-de-privacidade-fh  

 

Actualizada em 26-05-2021 
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