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Consentimento informado para o tratamento de dados pessoais 
 

Quais dados são recolhidos e processados durante o diagnóstico precoce de lesões de pele? 

Como é feito o tratamento dos seus dados pessoais? 
 

O Responsável pelo tratamento dos seus dados pessoais é a Liga Portuguesa Contra o Cancro, que para 

este efeito, subcontrata médicos dermatologistas. Todas as pessoas envolvidas no processamento 

destes dados estão obrigadas a sigilo profissional. 

Os dados pessoais recolhidos e processados referem-se a informações sobre sua identificação, saúde e 

condição médica. Isso inclui as informações dos questionários que preencheu no momento da inscrição, 

a informação relativa ao estado de saúde recolhida pelo médico dermatologista durante a observação e 

os resultados dos exames. 

O médico classificará todas as lesões cutâneas da seguinte forma: (1) suspeita de melanoma ou câncer de 

pele; (2) com alto risco de câncer de pele OU lesões benignas; ou (3) saudável. 

A equipa médica apenas usará as suas informações pessoais para o produzir o diagnóstico e apenas para 

este fim. 

O resultado do diagnóstico ser-lhe-á entregue para que o faça chegar ao seu médico de família.  

Apenas os diagnósticos com a classificação (1) ou (2) serão armazenadas pela LPCC. O prazo de 

conservação da informação é de 5 anos após o último acto. 

Os membros da equipe responsável pelo Diagnóstico Precoce de Lesões de Pele da LPCC, autorizados 

pelos médicos, registam e armazenam a informação de forma confidencial, no seu sistema interno, com 

acesso restrito e aplicando medidas de segurança físicas e lógicas, de modo a manter a integridade e 

confidencialidade dos seus dados pessoais. 

Para que seja possível um acompanhamento, a LPCC armazenará toda a informação relativamente às 

pessoas com um diagnóstico (1) e (2) e que por isso devam ser acompanhadas, por razões de saúde. No 

entanto, se os seus dados forem armazenados para acompanhamento futuro, será atribuído um número 

aos seus dados de identificação e apenas esse número ficará associado à informação clínica, sendo os 

dados de identificação guardados separadamente. 

Nem a LPCC nem os profissionais de saúde envolvidos nesta iniciativa, partilharam os seus dados de saúde 

com terceiros. 

Para qualquer questão relacionada com os seus dados pessoais, contactar o Encarregado de Protecção de 

Dados, enviando um e-mail para dpo@ligacontracancro.pt. 

☐Dou o meu consentimento para o tratamento dos meus dados pessoais, de acordo com a informação 

que me foi dada e que compreendi, no âmbito do Diagnóstico Precoce de Lesões de Pele. 


