
Notificação de Privacidade 
Responsável pelo Tratamento  
A Montepio, Residências para Estudantes, S.A., doravante designado por “MRE”, 
pessoa coletiva n.º 514 853 174, com sede na Rua Áurea, 219 a 241, 4.º, 1100-062 
Lisboa, é o responsável pelo tratamento dos seus dados pessoais.  
Finalidades 
Os dados recolhidos no presente Formulário Eletrónico serão utilizados para os 
seguintes efeitos:  
(i) diligências relativas à preparação e celebração de contrato de alojamento, 

incluindo processo prévio de gestão e seleção de candidaturas, realização de 
entrevista, confirmação de interesse e formalização de contrato, o que implicará o 
processamento de dados, não só do residente, como dos titulares do poder 
paternal;  

(ii) caso venha a ser residente, gestão da execução do contrato de alojamento, seja 
com o residente, seja com os respetivos titulares do poder paternal, incluindo 
nomeadamente, a gestão de todos os contactos, processamento, conferência, e 
cobrança de mensalidades e de outras prestações devidas, gestão da conservação e 
manutenção de equipamentos e bens da residência, reporte de ocorrências ou 
reclamações, informação aos residentes, cumprimento do regulamento de 
funcionamento e, em geral, tudo o que esteja relacionado com a execução do 
contrato de alojamento. 

(iii) caso seja expressamente autorizado, contactos para divulgação de ofertas de 
produtos e serviços do grupo Montepio.    

A recolha e processamento dos dados pessoais não excederá as finalidades acima 
referidas.  
Fundamento do Tratamento 
A licitude do tratamento tem como fundamento jurídico a execução de um contrato e de 
diligências pré-contratuais, o cumprimento de obrigação legal do responsável pelo 
tratamento e, quando aplicável, a prossecução de interesse legítimos por parte do 
responsável pelo tratamento (por exemplo, para segurança de pessoas e bens). Quando 
aplicável, a licitude do tratamento tem como fundamento jurídico o consentimento 
prestado pelo titular dos dados de forma explicita, livre e esclarecida.  
Exercício de Direitos  
Poderá exercer, a qualquer momento, o direito de acesso, retificação, oposição ou 
eliminação dos seus dados pessoais, nos casos legalmente admitidos, incluindo a 
revogação do consentimento e a potabilidade dos seus dados, quando haja lugar ao 
mesmo, nos termos melhor descritos na política de privacidade da MRE.  Para tal, 
deverá enviar uma comunicação, selecionando o assunto “Dados Pessoais”, para o 
seguinte endereço: mre@protecaodedados.pt. Caso considere que houve uma violação 
de quaisquer dos seus direitos, tem o direito de apresentar uma reclamação perante a 
Comissão Nacional de Proteção de Dados (CNPD), enquanto autoridade de controlo. 
Destinatários dos dados 
Os dados pessoais recolhidos destinam-se a ser tratados pela MRE de acordo com as 
finalidades acima referidas, podendo ser cedidos na medida do estritamente necessário 
para a prossecução dessas finalidades às seguintes entidades:  
(i) às entidades do Grupo Montepio no âmbito de acordos de partilha de serviços ao 

nível do grupo, incluindo ao Montepio Geral Associação Mutualista para efeitos 
de validação do número de associado para efeitos de atribuição de descontos nas 
mensalidades;  



(ii) à entidade que, em cada momento, seja contratada pela MRE para assegurar a 
gestão contratual e operacional da residência de estudantes; 

(iii) demais subcontratantes, parceiros e fornecedores de bens e serviços na medida 
do necessário para assegurar a adequada prestação dos serviços de alojamento a 
que a MRE se obrigou, ou para assegurar o exercício de direitos; 

(iv) às seguradoras no âmbito da gestão dos seguros relativos à atividade de 
exploração de residência de estudantes; 

Os seus dados poderão ainda ser cedidos a outras entidades quando exigido por lei, ou 
no âmbito de um processo judicial. 
Obrigatoriedade de fornecimento dos dados 
O preenchimento dos dados que se encontrem assinalados como obrigatórios é um 
requisito necessário para que a MRE possa gerir a sua candidatura e realizar todas as 
demais diligências pré-contratuais e contratuais aplicáveis, incluindo a formalização 
do respetivo contrato.  
Prazo de conservação 
Sem prejuízo da conservação de dados por tempo superior para o cumprimento de uma 
obrigação legal, ou para efeitos de declaração, exercício ou defesa de um direito num 
processo judicial, os dados são conservados enquanto se mostrarem pertinentes ao 
cumprimento das finalidades para que se destinam, a saber: 
(a) No caso dos dados fornecidos por candidatos ao alojamento que não tenham sido 

admitidos, até ao início do segundo ano letivo subsequente ao ano letivo a que se 
refere a candidatura, desde que os candidatos não tenham, entretanto, sido 
admitidos na residência;  

(b) No caso dos dados fornecidos por residentes, até 5 anos após a cessação do 
respetivo contrato.  

Política de privacidade  
A presente informação não dispensa a leitura da política de privacidade da MRE que 
pode ser consultada neste site. 	
		
 
 


