Aviso de Privacidade da UoM
Aviso de Privacidade para Participantes
no Estudo

Estudo da UoM
A Universidade de Manchester (Nós) realiza estudos com os mais altos padrões de integridade de
pesquisa para garantir que esta é benéfica e enriquece o ensino superior. Tal como indicado nos
Estatutos da nossa Universidade, os resultados do nosso estudo são do interesse público. No
âmbito do nosso compromisso com a integridade do estudo, seguimos o Regulamento Geral de
Proteção de Dados (RGPD), a Lei de Proteção de Dados do Reino Unido de 2018 (DPA) e, no caso
de estudos sobre saúde e cuidados, o Quadro de Políticas para Estudos sobre Saúde e Cuidados
Sociais do Reino Unido.
Prometemos respeitar a confidencialidade e a sensibilidade dos dados pessoais que nos fornecer,
que recebemos de outras organizações e que partilhamos com outras organizações colaboradoras
(tais como outras Universidades ou os financiadores dos nossos estudos). Iremos indicar-lhe como
utilizaremos os seus dados, como os manteremos em segurança e com quem serão partilhados.
Comprometemo-nos a manter os seus dados pessoais em segurança e não os utilizaremos para o
contactar para qualquer outra finalidade, salvo com o seu consentimento.
O estudo tem um estatuto especial ao abrigo do RGPD. O estudo realizado pela nossa equipa e
estudantes de pós-graduação (inscritos num doutoramento) define-se como fazendo um contributo
original para o conhecimento, sendo publicado a fim de partilhar esse conhecimento.
Os projetos de investigação também podem ser realizados por estudantes de graduações e pósgraduações (mestrados, etc.) para cumprir os requisitos do respetivo programa de estudos. Embora
estes projetos não se destinem a dar um contributo original para o conhecimento, nem sejam
normalmente publicados, são essenciais para a educação do estudante e estão, portanto, incluídos
na nossa definição de investigação.
Normalmente somos o Controlador de Dados para estudos de investigação. Isto significa que iremos
decidir como os seus dados pessoais são criados, recolhidos, utilizados, partilhados, arquivados e
eliminados (tratados). Ao fazê-lo, garantimos que recolheremos apenas o necessário para o projeto,
com o seu consentimento. Se qualquer outra organização tomar decisões sobre os seus dados, tal
será esclarecido na ficha de informações para o participante que lhe foi fornecida.
Se mais de uma organização trabalhar em conjunto num projeto, poderão existir dois ou mais
Controladores de Dados num projeto específico. Neste caso, as organizações terão implementado
acordos que descrevem as respetivas responsabilidades, sendo que os detalhes serão indicados na
Ficha de Informações para o Participante, que lhe foi fornecida.

Os seus dados
"Dados pessoais" significa qualquer informação que possa identificá-lo. Pode incluir informações
como o seu nome, género, data de nascimento, endereço/código postal ou outras informações,
como as suas opiniões ou pensamentos. Também pode incluir informações que permitam identificálo, mesmo que o seu nome tenha sido eliminado (como citações ou publicações nas redes sociais).
Apenas iremos recolher dados pessoais apropriados e necessários para o projeto de investigação
específico que está a ser realizado. As informações específicas que iremos recolher sobre si serão
listadas na Ficha de Informações para o Participante, fornecida pela equipa de investigação.
Podemos processar algumas informações sobre si consideradas "sensíveis", designadas como dados
pessoais de "categoria especial". Tal inclui, sem caráter exclusivo, informações como a sua etnia,
orientação sexual, identidade de género, convicções religiosas, detalhes sobre a sua saúde ou
condenações criminais anteriores. Este tipo de informação pessoal requer proteções adicionais,
particularmente em relação à partilha, que a Universidade garante estarem implementadas.
Ao abrigo do RGPD, temos de implementar proteções especiais para ajudar a proteger os seus
direitos e liberdades ao usar os seus dados pessoais, que consistem em:

-

Políticas e procedimentos que indicam aos nossos funcionários e alunos como recolher e
utilizar os seus dados de forma segura.
Formação que garante que os nossos funcionários e alunos entendem a importância da
proteção de dados e como proteger os seus dados.
Normas de segurança e medidas técnicas que asseguram que os seus dados são
armazenados de forma segura e protegida.
Todos os projetos de investigação que envolvam dados pessoais são examinados e
aprovados por um comité de ética em investigação, de acordo com as políticas e
procedimentos da Universidade.
Os contratos com empresas ou indivíduos não associados à Universidade têm
cláusulas de confidencialidade para definir as responsabilidades de cada parte na
proteção dos seus dados.
Realizamos avaliações de impacto da proteção de dados em projetos de alto risco, para
garantir que a sua privacidade, direitos como indivíduo ou liberdades não serão afetados.
Se utilizarmos colaboradores fora da Europa, garantiremos que estes estão sujeitos a
leis adequadas de proteção de dados ou fazem parte de esquemas de privacidade e
segurança, como o escudo de privacidade nos EUA.

Além das proteções da Universidade indicadas acima, o RGPD e o DPA também exigem que
cumpramos as seguintes normas quando realizamos investigação com os seus dados pessoais:
(a) a investigação não causará danos ou angústia a ninguém (por exemplo, danos físicos,
perdas financeiras ou sofrimento psicológico).
(b) a investigação não é realizada para fazer ou decidir algo em relação a uma pessoa
individual, a menos que o tratamento se destine a investigação médica aprovada por um
comité de ética em investigação.

(c) o Controlador de Dados dispõe de proteções técnicas e organizacionais (por exemplo,
formação adequada do pessoal e medidas de segurança).
(d) se for tratada uma categoria especial de dados, estes devem ser sujeitos a um novo
teste de interesse público para garantir que estes dados particularmente sensíveis
são necessários para cumprir os objetivos da investigação.

Considerações Legais
A lei de proteção de dados exige que tenhamos um motivo jurídico válido para processar e utilizar
dados pessoais sobre si. A isto se chama muitas vezes de "fundamento jurídico". O RGPD exige que
sejamos explícitos consigo sobre o fundamento jurídico em que nos baseamos para processar
dados sobre si.
Para o estudo, o motivo legal é "O processamento é necessário para a realização de uma tarefa de
interesse público ou no exercício de autoridade oficial delegada no responsável pelo tratamento"
(Artigo 6.º do RGPD):
Para informações sensíveis, o motivo legal é: "o tratamento é necessário para efeitos de
arquivamento no interesse público, para efeitos de investigação científica ou histórica, ou para
efeitos estatísticos... que deverão ser proporcionais ao objetivo prosseguido, respeitar a essência
do direito à proteção de dados e prever medidas adequadas e específicas para proteger os direitos
fundamentais e os interesses da pessoa em causa". (Artigo 9.º do RGPD).
Quando o estudo envolve condenações penais, o motivo legal está listado no Anexo 1 da
Lei de Proteção de Dados de 2018, que exige a existência de proteções especiais.
Quando precisarmos de utilizar um motivo legal diferente, como o consentimento, este será
listado na Ficha de Informações para o Participante que lhe será fornecida. Em ensaios clínicos
ou estudos médicos, por exemplo, poderemos utilizar o seguinte motivo:
"O tratamento é necessário para efeitos de medicina preventiva ou ocupacional, para a
avaliação da capacidade de trabalho do funcionário, para o diagnóstico médico, para a
prestação de tratamentos ou cuidados de saúde ou sociais, ou para a gestão dos sistemas
e serviços de saúde ou de assistência social, com base na legislação da União ou do EstadoMembro, ou por contrato com um profissional de saúde e sujeito às condições e garantias".
Também poderemos utilizar os seus dados pessoais para efeitos de investigação adicional,
como outras análises ou projetos futuros sobre os mesmos tópicos de investigação. A isto se
chama uma utilização ou propósito secundário.
Se o pretendermos fazer, tal ser-lhe-á indicado na Ficha de Informações para o Participante, e
garantiremos que os seus dados não serão utilizados de formas que possam ter um impacto direto
sobre si (como danos ou sofrimento) ou que conduzam à tomada de decisões sobre si.

Partilha dos seus dados
A confidencialidade dos seus dados pessoais será sempre mantida e será solicitado aos
investigadores que os desidentifiquem (anonimizar), pseudonimizem (remover qualquer dado que
possa identificá-lo, como o seu nome, e substituí-lo por um código ou chave única) ou eliminem o
mais rapidamente possível. No entanto, em alguns casos pode não ser possível desidentificar os
seus dados, pois estes elementos são necessários para atingir os objetivos da investigação. Se este
for o caso, será disso informado na Ficha de Informações para o Participante.
Os seus dados pessoais, bem como qualquer informação desidentificada, apenas serão partilhados
com membros da equipa de investigação, com o objetivo de realizar o projeto. Caso estes
necessitem de partilhar os seus dados com terceiros, incluindo alguém fora do Espaço Económico
Europeu (que inclui todos os países da União Europeia e também a Noruega, a Islândia e o
Liechtenstein), ser-lhe-á indicado quem e porquê na Ficha de Informações para o Participante.
Por vezes, também utilizamos produtos ou serviços fornecidos por terceiros que realizam u m a
tarefa em nosso nome, como o Dropbox for Business, utilizado para partilhar dados do estudo.
Estes terceiros são conhecidos como processadores de dados e quando os utilizamos temos
acordos implementados para garantir que os seus dados são mantidos em segurança. Isto nem
sempre significa que estes acedem aos seus dados mas, caso o façam, tal estará descrito na Ficha
de Informações para o Participante. Na qualidade de Controlador dos Dados, mantemos sempre
a responsabilidade pela segurança dos seus dados durante todo o estudo.
Apenas guardaremos os seus dados pessoais durante o tempo necessário para atingir os objetivos
do estudo. No entanto, alguns dados pessoais (incluindo registos de consentimento assinados)
serão mantidos por um período mínimo de tempo, conforme exigido por financiadores externos
ou pelas nossas políticas e procedimentos. Poderá obter mais informações sobre o período de
tempo em que conservamos estas informações no nosso calendário de retenção. A Ficha de
Informações para o Participante indica por quanto tempo os seus dados pessoais serão mantidos
e com que finalidade.
Para alguns projetos de investigação, os seus dados desidentificados ou pseudonimizados serão
mantidos após o término do projeto, colocados num repositório de dados/arquivo online para
partilha com outros investigadores ou utilizada em estudos futuros. Se os investigadores
pretenderem fazê-lo com os seus dados, será disso informado na Ficha de Informações para o
Participante.
Ao utilizar repositórios de investigação, é frequentemente solicitado aos investigadores que
carregam os seus dados de suporte ou subjacentes, que possam ser identificáveis ou sensíveis. Os
repositórios dispõem de controlos técnicos para garantir que apenas indivíduos autorizados
podem aceder às informações.

Os seus direitos.
Por lei, tem direitos em relação aos dados pessoais que retemos sobre si. Estes incluem o direito
de:
Ver os dados/receber uma cópia dos dados;
Corrigir qualquer dado incorreto;
Solicitar a eliminação de qualquer dado;
Limitar ou manifestar preocupações quanto ao nosso processamento dos dados;
Mover os seus dados ("portabilidade").
Estes direitos só se aplicam aos seus dados antes de estes ser anonimizados, uma vez que, quando
tal acontece, já não podemos identificar os seus dados específicos. Por vezes, os seus direitos
podem ser limitados se tal impedir ou atrasar o estudo. Se tal acontecer, será informado e terá o
direito de protestar junto do Comissário de Informação.
Caso tenha alguma dúvida sobre como os seus dados pessoais são utilizados, ou pretender
exercer algum dos seus direitos, consulte as páginas Web da Universidade sobre proteção de
dados. Se necessitar de mais assistência, contacte o Encarregado de Proteção de Dados da
Universidade, Alex Daybank (dataprotection@manchester.ac.uk), ou escreva para:
The Data Protection
Officer
Information Governance Office, Christie
Building University of Manchester,
Oxford Road Manchester M13 9PL
Se não estiver satisfeito com a forma como os seus dados estão a ser tratados, ou com a resposta
recebida da nossa parte, tem o direito de apresentar uma reclamação junto do Gabinete do
Comissário de Informação em Wycliffe House, Water Lane, Wilmslow, SK9 5AF (https://ico.org.uk/).

