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POLÍTICA DE PROTEÇÃO DE DADOS 

 

O Regulamento 2016/679 do Parlamento Europeu e do Conselho, que é o novo 

Regulamento Geral sobre a Proteção de Dados (RGPD) da União Europeia (UE), 

estabelece as regras relativas ao tratamento, por uma pessoa, uma empresa ou uma 

organização, de dados pessoais relativos a pessoas na UE.  

Esta política de privacidade foi elaborada pela Escola Secundária Arquitecto Oliveira 

Ferreira (ESAOF) com o objetivo de garantir a privacidade e proteção dos dados 

pessoais de nossos alunos, pais, funcionários, professores e demais partes 

interessadas. 

Assim sendo, informa-se que a ESAOF procederá ao tratamento de dados nos 

seguintes termos: 

• O tratamento de dados pessoais da comunidade escolar inclui todas as operações 

efetuadas sobre os dados transmitidos, por meios automatizados ou não, 

necessários à frequência do estabelecimento de ensino e ao desenvolvimento de 

todo o processo educativo, de acordo com a legislação em vigor; 

A recolha de dados pela ESAOF pode ser: 

o Formulários de inscrição: dados pessoais dos alunos e seus responsáveis. 

o Comunicação online: a escola pode recolher dados pessoais por correio 

eletrónico ou outras formas de comunicação online. 

o Eventos e atividades: dados pessoais podem ser recolhidos durante 

eventos, como excursões, viagens escolares, competições, etc. 

o Outras fontes: a ESAOF pode recolher dados pessoais de outras fontes, 

como outras escolas, agências governamentais, provedores de saúde, etc. 

• A escola informa claramente a comunidade sobre as finalidades da recolha de 

dados pessoais e como serão utilizados. 

 

 



 

Página 2 de 3 
 

 

 

•  A escola também deve obter o consentimento explícito das pessoas antes de 

recolher e usar os seus dados pessoais. 

• A escola permite que os dados pessoais sejam transmitidos a outras entidades 

públicas ou privadas na condição de subcontratantes, exclusivamente para fins 

legais e no exercício das atribuições e competências da ESAOF. 

• Os dados pessoais serão guardados pelo período de tempo fixado em lei, 

regulamento ou o estritamente necessário ao fim a que se destinam. 

• A ESAOF deve informar claramente os titulares de dados sobre os seus direitos e 

fornecer um mecanismo fácil e acessível para eles exercerem esses direitos. 

• Os titulares de dados pessoais têm os seguintes direitos: 

o Direito de acesso – prestação de informação sobre os dados pessoais 

que a ESAOF detém a respeito do titular dos dados e sobre o respetivo 

tratamento ao próprio ou seu representante legal; 

o Direito de retificação – correção, atualização ou inclusão de informação 

(que possa estar em falta) relativa ao titular dos dados; 

o Direito ao apagamento dos dados (“direito a ser esquecido”) – 

apagamento dos dados, verificados os requisitos legais para o efeito 

(inexistência de contratos ativos, ultrapassado o prazo legal de retenção 

dos dados a que a ESAOF está obrigada); 

o Direito à limitação do tratamento – suspensão/cessação (temporária) 

do tratamento de dados, observados os requisitos legais aplicáveis; 

o Direito à portabilidade – disponibilização dos dados pessoais facultados 

pelos próprios, ou seus legais representantes, em formato estruturado 

de uso corrente e de leitura automática, de modo a que possam ser 

transmitidos a outro responsável pelo tratamento; 

o Direito de oposição – revogação de consentimento para tratamento(s) 

de dados efetuado(s) com base nesse fundamento; 

o Direito de apresentar queixa junto da Comissão Nacional de Proteção 

de Dados através do página https://www.cnpd.pt. 
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Os titulares de dados pessoais devem: 

• Consentir de forma livre e voluntária a recolha/tratamento de dados; 

• Estar ciente que o tratamento dos dados é necessário ao exercício das funções de 

interesse público que incumbem a ESAOF, sendo realizado em conformidade com as 

respetivas obrigações jurídicas previstas na lei. 

• Permitir o uso de imagens/sons para efeitos exclusivos com fins pedagógicos, 

conforme RGPD. 

Em relação à alteração na Política de Privacidade: 

• A ESAOF reserva-se o direito de alterar esta política de privacidade a qualquer 

momento. 

• Qualquer alteração será publicada na página da ESAOF. 

 


