Consentimento do trabalhador de uma empresa membro do
STI
Obrigação legal do STI asbl
O tratamento dos seus dados pessoais pelo Serviço de Saúde no Trabalho da Indústria asbl
(a seguir designado STI) é efetuado em conformidade com a obrigação legal à qual o
serviço de saúde está sujeito (artigo 45.º do Regulamento (UE) 2016/679.
As missões do STI são descritas no Código do Trabalho Livro III - Proteção, Segurança e
Saúde dos Trabalhadores, Título II - Serviços de Saúde no Trabalho.

Finalidade do tratamento dos dados (artigo 9 2.h do Regulamento (UE) 2016/679
A finalidade do tratamento dos seus dados pessoais recolhidos pelo STI é:
• avaliar a capacidade de trabalho do trabalhador, presente e futuro;
• efetuar os diagnósticos necessários à avaliação da capacidade de trabalho;
• aconselhar os trabalhadores para sua eventual responsabilização sanitária ou social;
• aconselhar o empregador quanto às condições segundo as quais o trabalho pode
ser realizado pelo trabalhador.

Prazo de conservação dos dados
Devido ao caráter específico dos dados processados (surgimento tardio de doenças
profissionais), o prazo de conservação dos dados será, pelo menos, de 20 anos a contar da
sua última passagem pelo STI. Em caso de potencial exposição a substâncias
cancerígenas ou mutagénicas, os dados serão conservados 40 anos após a exposição1

Acesso aos dados
Na qualidade de paciente, tem o direito de acesso aos dados que lhe digam respeito e que
são processados no âmbito da saúde (Código de Deontologia - Capítulo II - Artigo 19.º e
artigo 28.º da lei alterada de 2 de agosto de 2002 relativa à proteção das pessoas no que
diz respeito ao tratamento dos dados pessoais). Este acesso incidirá sobre todos os
elementos objetivos dos dados que lhe digam respeito.
O direito de acesso pode ser exercido por si mesmo ou através de um médico por si
designado.

Direito a ser esquecido
O direito à eliminação dos dados não é aplicável no caso do tratamento dos dados de
saúde, tendo em conta a finalidade do processamento dos dados pelo STI.
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Regulamento grão-ducal de 14 de novembro de 2016 relativo à proteção dos trabalhadores contra os riscos
associados à exposição a agentes cancerígenos ou mutagénicos no trabalho.

Tratamento e portabilidade dos dados
Na sua qualidade de trabalhador sujeito à obrigação legal de vigilância médica, autoriza o
médico do trabalho a processar qualquer dado necessário ao exercício das suas funções,
tal como descritas no Código do Trabalho Livro III - Proteção, Segurança e Saúde dos
Trabalhadores, Título II - Serviços de Saúde no Trabalho.
Autoriza igualmente os outros médicos do trabalho do STI que lhe prestam cuidados em
substituição do médico de trabalho habitual a ter acesso ao seu processo.
Com o seu acordo prévio, os seus dados de saúde poderão ser comunicados a um novo
médico do trabalho (mudança de serviço de saúde) ou ao médico competente da
administração ou instituição que possa justificar a finalidade e a necessidade do tratamento
dos seus dados pessoais (Ministério da Saúde - Divisão da Saúde no Trabalho, Caixa
Nacional de Saúde, Seguro de Acidentes, Caixa Nacional de Seguro de Pensão, Serviço
dos trabalhadores com capacidade reduzida - Comissão mista, Serviço dos trabalhadores
portadores de deficiência…).

Coordenadas do Delegado à proteção dos dados (DPD)
Para qualquer informação sobre o tratamento dos seus dados, queira contactar o delegado
à proteção dos dados por via postal para o seguinte endereço (anexando uma cópia do seu
bilhete de identidade):
Service de santé au travail de l’industrie asbl
DPO
6, rue Antoine de Saint Exupéry
L-1432 Luxembourg

Autoridade de supervisão da proteção dos dados: Comissão Nacional de Proteção
dos Dados (CNPD)
Qualquer reclamação sobre o tratamento dos seus dados pode ser apresentada online junto
da CNPD a partir do seguinte link: https://cnpd.public.lu/fr/droits/faire-valoir/formulaireplainte.html

Dados comunicados ao empregador ou às instituições
Os dados pessoais a comunicar ao seu empregador ou às instituições suscetíveis de
justificarem a finalidade e a necessidade do tratamento dos seus dados pessoais são
determinados pelos seguintes capítulos do Código do Trabalho Livro III - Proteção,
Segurança e Saúde dos Trabalhadores:
• Título II - Serviços de Saúde no Trabalho.
• Título III - Emprego de mulheres grávidas, parturientes ou lactantes
• Título V - Emprego de trabalhadores incapazes de ocupar o seu último posto de
trabalho

•

Título VI - Emprego de pessoas portadoras de deficiência

Dados suscetíveis de serem comunicados ao seu empregador (ficha de exame
médico)
•
•

•
•
•
•

Dados que permitam identificá-lo: nome, apelido, data de nascimento.
Conclusões da avaliação da sua capacidade de trabalho: aptidão, inaptidão,
eventuais observações quanto às condições segundo as quais pode ocupar o posto
de trabalho.
Duração de validade da aptidão.
Conclusões sobre a compatibilidade do posto de trabalho com o estatuto de mulher
grávida, parturiente ou lactante, se for o caso.
A(s) data(s) da(s) próxima(s) vacina(s) a efetuar no âmbito da prevenção dos riscos
associados à exposição aos agentes biológicos
A(s) data(s) das próximas formações necessárias à manutenção dos privilégios das
formações iniciais: primeiros socorros…

Dados suscetíveis de serem comunicados às pessoas competentes das instituições
•

•

•

Dados que permitam identificá-lo a si e ao seu empregador, se for o caso:
o nome, apelido e n. º nacional do trabalhador;
o nome, n. º nacional da empresa, endereço da empresa.
Data do termo, nome do médico que efetua o acompanhamento da mulher grávida,
parturiente ou lactante, recomendação do médico do trabalho sobre a
compatibilidade do posto de trabalho com o estado.
Parecer do médico do trabalho sobre a sua capacidade de trabalho residual no
âmbito da lei sobre a reclassificação profissional, recomendações sobre as
condições de manutenção no emprego, duração de validade dessas
recomendações, necessidade de reavaliação.

Compromissos do STI
O Serviço de Saúde no Trabalho da Indústria asbl compromete-se:
• a nunca comercializar os seus dados pessoais;
• a utilizar os seus dados pessoais apenas no âmbito das suas funções, tais como
definidas no Código do Trabalho
• A comunicar-lhe o mais depressa possível qualquer fuga de informação sobre os
seus dados pessoais suscetíveis de o prejudicarem.

Feito em…, em

