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POLÍTICA DE PRIVACIDADE 

Face ao regulamento da União Europeia 2016/679, de 27 de abril, do Parlamento 

Europeu e do Conselho, de nome Regulamento Geral de Proteção de Dados, também 

designado RGPD, vem a Escola Secundária de Camarate, doravante escola, informar 

pais, encarregados de educação, alunos, docentes e não docentes sobre a recolha e 

tratamento dos seus dados pessoais. 

 

Definições 

• Dados pessoais – qualquer informação relativa a uma pessoa singular 

identificada ou identificável. É considerada identificável uma pessoa singular que 

possa ser identificada, direta ou indiretamente, em especial por referência a um 

identificador, como por exemplo um nome, um número de identificação, dados 

de localização, identificadores por via eletrónica (e-mail) ou a um ou mais 

elementos específicos da identidade física, fisiológica, genética, mental, 

económica, cultural ou social dessa pessoa singular; 

• Titular dos dados – encarregado de educação, tutor de menor, aluno se maior de 

idade, funcionário docente ou não docente da escola; 

• Tratamento de dados pessoais – uma operação ou um conjunto de operações 

efetuadas sobre dados pessoais por meios automatizados ou não; 

 

Âmbito 

Este regulamento aplica-se a todos os tipos de dados pessoais recolhidos, em papel ou 

em formato digital, ou outra forma que exista ou venha a existir.  

 

Responsável pelo tratamento dos dados 

A entidade responsável pelo tratamento dos dados pessoais é a Escola Secundária de 

Camarate, NIPC 600036545, com sede na Rua Heróis de Mucaba, bairro de Angola, 2680-

048 Camarate, em Camarate, concelho de Loures; 
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Fundamentação para o tratamento de dados 

Na prossecução da sua atividade como escola englobada no ensino público, a Escola 

Secundária de Camarate efetua tratamento de dados pessoais observando as seguintes 

necessidades/fundamentos: 

• Contrato de formação assinado entre a escola e o titular dos dados. Este contrato 

é considerado na forma de contrato assinado por todas as partes, ou matrícula / 

renovação de matrícula; 

• Contrato de trabalho docente; 

• Contrato de trabalho não docente; 

• Os dados pessoais a tratar são os necessários às atividades inerentes à prestação 

do serviço educativo público e regulamentada por legislação própria; 

• No caso dos funcionários, os dados pessoais são os estritamente necessários para 

a boa execução dos contratos de trabalho celebrados e ao respetivo tratamento de 

vencimentos e respetivos descontos, bem como o envio dos mesmos às entidades 

competentes para registo de vencimentos e descontos; 

• Ainda no âmbito dos funcionários docentes e não docentes, é utilizado o nome, a 

fotografia e o endereço de correio eletrónico pessoal para a criação de uma conta 

de correio eletrónico institucional, através da qual toda a comunicação entre a 

escola e o funcionário é realizada; 

• Os âmbitos do tratamento não contemplados nos pontos anteriores são tratados 

após objeto de consentimento do titular dos dados. 

Os dados pessoais recolhidos são utilizados para gestão de: 

• Processos de alunos; 

• Matrículas; 

• Emissão de vários certificados; 

• Atividades letivas; 

• Serviços de psicologia e orientação; 

• Contabilística, fiscal e administrativa; 

• Vencimentos; 

• Ação social escolar; 

• Apoios sociais atribuídos pelo município de Loures; 

• Segurança e proteção civil; 

• Cartões magnéticos; 
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• Rede e sistemas informáticos; 

• Segurança da informação e controlo de acessos a vários tipos de serviços digitais; 

• Fornecimento de serviços baseados em internet, tais como endereço de correio 

eletrónico institucional e acesso a plataformas de gestão de ensino; 

• Cumprimento de obrigações legais. 

Partilha e transmissão de Dados 

No cumprimento de normativos legais ou tarefas de prestação de serviço público 

educativo, a Escola Secundária de Camarate poderá ter de transmitir dados pessoais a 

organismos ou autoridades públicas, designadamente pertencentes a: 

• Ministério da Educação; 

• Ministério da Administração Interna; 

• Ministério da Justiça; 

• Ministério das Finanças; 

• Ministério da Saúde; 

• Ministério do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social; 

• Município de Loures. 

Qualquer pedido de dados por entidade externa não abrangida nesta lista carece de 

análise de riscos pelo encarregado de proteção de dados, cujo parecer auxilia na decisão 

tomada pela direção. 

São efetuadas as seguintes transmissões de dados: 

• Registo de avaliações quantitativas e qualitativas para vários organismos do 

Ministério da Educação; 

• Tratamento estatístico de dados de matrículas e avaliação; 

• Dados pessoais específicos a um dado utilizador, sob solicitação superior, 

devidamente justificada (comissões de proteção de crianças e jovens, segurança 

social, tribunais, polícia de segurança pública, polícia judiciária); 

• Dados pessoais específicos de alunos com direito ao financiamento municipal de 

senha de passe de transportes públicos ou outros apoios sociais de âmbito 

municipal; 

• Identificação do docente diretor de turma; 

• Identificação dos docentes de cada turma; 
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• Dados de identificação pessoal pelo secretariado de exames para gestão de provas 

de aferição e final de ciclo; 

• Dados de vencimentos e descontos para vários organismos afetos aos Ministérios 

da Educação, Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, e Finanças  

• Dados pessoais e de consumo na estrita comunicação de faturas para o sistema E-

Fatura do Ministério das Finanças. 

Integridade dos dados 

A recolha e tratamento de dados pessoais são sempre efetuados assumindo que os 

dados fornecidos pelo seu titular são atuais e corretos. Caso exista alguma omissão, 

alteração ou inexatidão desses dados, o titular dos dados é responsável por comunicar 

em prazo razoável essa alteração ou inexatidão à escola através de entrega de pedido 

por escrito nos serviços administrativos desta escola onde se inclua um meio de prova 

dessa alteração. 

Também poderá corrigir esses mesmos dados através da plataforma GIAE online, 

enviando comprovativo dessa alteração ao diretor de turma. Este envio deve ser 

efetuado pessoalmente ou através do educando. 

Os dados pessoais armazenados em suporte digital são cifrados, garantindo-se a sua 

anonimização e a manutenção da capacidade de assegurar a confidencialidade, 

integridade, disponibilidade e resiliência permanentes dos sistemas e dos serviços de 

tratamento, a capacidade de restabelecer a disponibilidade e o acesso aos dados 

pessoais de forma atempada no caso de um incidente físico ou técnico. 

Os dados armazenados em suporte papel estão arquivados de forma a respeitar e 

garantir a sua confidencialidade no cumprimento da lei. 

 

Acesso aos dados 

O sistema de informação da Escola Secundária de Camarate tem a capacidade de 

restringir o acesso a dados pessoais mediante o tipo de utilizador que pretenda aceder 

aos mesmos. 
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Conservação de Dados 

Os dados pessoais são conservados por períodos de tempo diferentes, consoante a 

finalidade a que se destinam e tendo em conta critérios legais, de necessidade e 

minimização do tempo de conservação, sem prejuízo dos períodos legalmente definidos 

para os diversos fins. 

 

Como exercer os seus direitos  

Qualquer pedido deve ser realizado através do encarregado de educação e dirigido à 

diretora da Escola Secundária de Camarate. Este pedido deve ser realizado por escrito, 

indicando claramente o direito a que se refere, o que pretende que a escola efetue, a 

sua identificação e identificação da(o) aluna(o), e entregue pessoalmente nos serviços 

administrativos desta escola. 

No caso de ser funcionário, deve entregar um pedido por escrito, dirigido à diretora da 

escola, indicando claramente o direito a que se refere, o que pretende que a escola 

efetue, a sua identificação, e entregue pessoalmente nos serviços administrativos desta 

escola. 

Tem o direito de reclamar perante a autoridade de controlo – Comissão Nacional de 

Proteção de Dados (CNPD) em https://www.cnpd.pt/ 

 

Acesso, Portabilidade e Apagamento de Dados: 

Em qualquer momento, qualquer utente poderá consultar os seus dados pessoais 

através da utilização de uma plataforma identificada por GIAE online. Caso não tenha 

acesso, e para os encarregados de educação e alunos, deve pedir ao diretor de turma o 

acesso. Para os restantes utentes, deve pedir ao coordenador PTE esse acesso. 

O acesso através de outros suportes de informação e portabilidade de dados deve ser 

realizado pelo titular dos dados. Deve efetuar o pedido por escrito, e entregar nos 

https://www.cnpd.pt/
https://www.cnpd.pt/
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serviços administrativos desta escola. Este pedido é atendido dentro de prazo razoável 

e nos limites técnicos que a escola possua. 

Pode opor-se ao tratamento dos seus dados ou dos dados do seu educando a qualquer 

momento, através de pedido escrito, entregue nos serviços administrativos desta 

escola. Note que a oposição ao tratamento de todos os dados pessoais implica que a 

relação institucional com esta escola é anulada após o pedido, nos termos da lei em 

vigor. 

Tem o direito de solicitar o apagamento dos seus dados pessoais, sem prejuízo do 

cumprimento das obrigações legais a que a escola se encontra obrigada. 

Tem o direito de se opor ao apagamento dos seus dados pessoais e solicitar a limitação 

do seu tratamento, sem prejuízo do cumprimento das obrigações legais a que a escola 

se encontra obrigada. 

Tem o direito de solicitar que os seus dados pessoais sejam copiados para outra 

entidade. 

Tem o direito de ser informado em caso de problema que afete os seus dados pessoais: 

perda ou extravio de documentos, publicações indevidas, problemas ou ataques 

informáticos. 

 

Direito ao Esquecimento 

Qualquer utente dos serviços da Escola Secundária de Camarate, pode pedir o seu 

esquecimento, através de declaração escrita, dirigida à diretora da escola, e entregue 

nos serviços administrativos desta escola. 

A Escola Secundária de Camarate é uma entidade que presta um serviço educativo 

público, estando abrangida por legislação específica quanto à conservação de dados. 

Assim, qualquer pedido realizado no âmbito de direito ao esquecimento será atendido 

até ao limite que não interfira ou impeça a boa prestação de serviços da Escola 

Secundária de Camarate e das suas obrigações legais às quais esteja obrigada. 
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Face à legislação aplicável, entende a Escola Secundária de Camarate que o direito ao 

esquecimento só se aplica a endereços de correio eletrónico institucional, dados 

pessoais em páginas de internet, sistemas de gestão de aprendizagens, outras 

plataformas digitais em utilização pela escola, outro tipo de presença na internet que 

venha a surgir. Exclui-se destes suportes digitais os programas informáticos de gestão 

escolar ou financeira, incluindo-se o GIAE online ou plataforma similar. O pedido de 

esquecimento que se realize no decorrer do ano letivo, implica a cessação automática 

do acesso da(o) aluna(o) a todas as plataformas ou serviços digitais que usufrua. 

O processamento de pedidos de direito ao esquecimento será efetuado num prazo 

razoável. 

 

Divulgação de Atividades do Agrupamento e Proteção de Dados Pessoais: 

Na divulgação pública de atividades desenvolvidas na Escola Secundária de Camarate 

deverão ser levados em conta a privacidade dos utilizadores e o seu direito ao 

esquecimento. 

Estas disposições aplicam-se ao website da Escola Secundária de Camarate 

(http://escamarate.pt), bem como a outras páginas, blogues, grupos e páginas de redes 

sociais que tenham sido criadas e mantidas pelos serviços desta escola. 

A Escola Secundária de Camarate não assume responsabilidade por publicações que não 

são de sua autoria ou para as quais não deu o seu consentimento explícito e por escrito. 

Estas publicações podem existir em: 

• Página ou plataforma de internet; 

• Qualquer tipo de rede social; 

• Panfletos; 

• Qualquer outro meio de suporte eletrónico ou físico não identificados neste 

documento. 

A utilização de dados pessoais em meios de divulgação de atividades será precedida de 

autorização explícita dada pelo encarregado de educação no ato de matrícula ou 

renovação de matrícula. Poderá cancelar essa mesma autorização a qualquer momento, 
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por escrito, nos serviços administrativos desta escola, tendo presente que todas as 

utilizações de dados pessoais já ocorridas antes deste pedido, não serão retiradas, 

exceto no caso de pedido de esquecimento. 

Poderão ser equacionadas exceções, respeitando o disposto no Regulamento Geral de 

Proteção de Dados sobre direito à informação nos domínios jornalístico, institucional e 

científico: 

• Após análise de risco por parte do encarregado de proteção de dados, em 

articulação com os proponentes e direção da escola; 

• Os proponentes deverão ser entidades devidamente credenciadas; 

• Os proponentes estão obrigados a respeitar na sua plenitude os conceitos de 

consentimento informado, não consentimento sem repercussões e possibilidade 

futura de exercer direito ao esquecimento; 

• Os proponentes deverão fornecer cópias dos formulários de consentimento 

informado para arquivo na escola. 

 

Alterações, retificações e situações omissas 

Este documento poderá ser alterado ou retificado sempre que existam: 

• Alteração aos normativos legais que enquadrem aspetos de privacidade e dados 

pessoais; 

• Alterações nos procedimentos de tratamento informatizado dos dados; 

• Deteção de situações omissas; 

• Em todos os casos omissos nestes termos de utilização, cabe à diretora da Escola 

Secundária de Camarate a tomada de decisão quanto à resolução dos mesmos. 

 

Encarregado de Proteção de Dados 

Identificação: João Carlos Mourato 

Correio eletrónico: rgpd.dsrlvt@dgeste.mec.pt  

mailto:rgpd.dsrlvt@dgeste.mec.pt
mailto:rgpd.dsrlvt@dgeste.mec.pt
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Responsável pelo tratamento de dados 

Identificação: Dr.ª Teresa Graça 

Telefone: 219 479 493 

Morada: Rua Heróis de Mucaba, bairro de Angola, 2680-048 Camarate 

Correio eletrónico: geral@escamarate.pt  

 

Interlocutor nomeado pelo responsável pelo tratamento de dados: 

Identificação: Prof. Luís Figueiredo 

Correio eletrónico: rgpd@escamarate.pt  

 

Última atualização 

11 de março de 2019 

 

 

Camarate, 12/03/2019 

Aprovado 

A diretora 

Teresa Graça 

mailto:geral@escamarate.pt
mailto:geral@escamarate.pt
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