ARTISPORT E CENTRO DE ARTES DA FUNDAÇÃO SALESIANOS
INFORMAÇÃO DE PRIVACIDADE E RESPETIVA
DECLARAÇÃO DE CONSENTIMENTO
Este documento visa prestar-lhe toda a informação exigida pelo Regulamento EU 2016/679, de 27 de abril
(Regulamento Geral sobre a Proteção de Dados), doravante RGPD e legislação aplicável sobre a forma como a
Fundação Salesianos (doravante FS) procede ao tratamento de dados pessoais no âmbito das atividades desenvolvidas no ArtiSport e Centro de Artes.
Âmbito de atuação
O ArtiSport e o Centro de Artes são as estruturas que suportam toda a atividade sobretudo nas áreas de conhecimento, nas vertentes desportivas, artísticas, musicais, culturais e das novas tecnologias englobado no projeto
educativo preconizado por S. João Bosco.
1. Quem é o Responsável pelo Tratamento de dados pessoais?
O Responsável pelo Tratamento de dados pessoais levado a cabo no âmbito do ArtiSport e do Centro de Artes é a
Fundação Salesianos, IPSS com NIF 510 166 822 e sede na Praça São João Bosco, 34, 1350-299 Lisboa.
2. A FS já nomeou um Encarregado de Proteção de Dados?
Sim. O Encarregado de Proteção de Dados é a Best Privacy Consulting, Unipessoal, Lda (Protect Data), representado por Ana Fazendeiro, que pode ser contactada através do e-mail protecao.dados@salesianos.pt.
3. Para que finalidades tratamos os seus dados e quais são os fundamentos para o fazermos?
A. Porque celebrou um contrato de prestação de serviços com vista a usufruir das atividades do ArtiSport e
do Centro de Artes usamos os seus dados para:
• Organização das atividades em que se inscreveu e eventos relacionados, inclusive eventos promovidos por
entidades externas, nos quais a FS participa;
• Gestão da relação comercial/contratual.
Os dados fornecidos para estas finalidades são obrigatórios e constituem um requisito para celebrar o contrato, se os não fornecer não será possível prestar-lhe os nossos serviços.
B.
•
•
•

Porque temos que cumprir obrigações legais, usamos os seus dados para:
Ativação dos seguros necessários para participar nas atividades do ArtiSport e do Centro de Artes;
Filiação nas Federações e Associações;
Comunicações ao Ministério da Educação, no âmbito do Desporto Escolar (em relação às atividades em
que se aplique).

C.

Porque temos interesse legítimo em prestar-lhe, cada vez mais, melhores serviços e garantir a sua segurança tratamos os seus dados para:
Controlo da segurança de pessoas e bens, através de utilização de videovigilância nos locais indicados.
Gestão de solicitações, reclamações e quaisquer recomendações efetuadas pelos titulares dos dados pessoais relativamente aos serviços prestados pela FS;
Envio de inquéritos de satisfação de resposta facultativa.

•
•
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D. Continuamos a necessitar do seu consentimento para tratarmos os seus dados para as seguintes finalidades:
• Captação e tratamento de som e imagem durante os eventos para divulgação das nossas atividades;
• Tratamento de dados de saúde e/ou biométricos para avaliação das condições físicas e elaboração de planos de treino nas atividades desportivas;
• Gestão dos seus pedidos de suspensão ou cancelamento por motivos relacionados com questões de saúde.
E.
•
•

No caso de ser necessário para defesa dos seus interesses vitais em caso de acidente, ou acontecimento
não controlável pela vontade humana podemos usar os seus dados para:
Prestar cuidados de saúde inadiáveis;
Partilha de informação com profissionais de saúde.

4. Que dados é que tratamos?
•

•
•

•
•
•

Dados de identificação - Os dados pessoais relativos aos participantes inscritos em todas atividades promovidas
pelo ArtiSport e Centro de Artes e os dados dos respetivos encarregados de educação (quando necessários) ou
titulares do poder paternal, nomeadamente: Nome, morada, data de nascimento, número de cartão de cidadão,
número de contribuinte e morada. Caso o participante seja aluno da FS a turma que frequenta.
Dados de contacto - Endereço eletrónico e telemóvel do próprio, do seu encarregado de educação ou
titular do poder paternal e outros que este queira indicar.
Dados de saúde - Aqueles que os encarregados de educação ou titular do poder paternal queiram disponibilizar por razões de prevenção (inclusive intolerâncias alimentares) e aqueles que tenham de ser
utilizados em situações de emergência.
Dados biométricos - Peso, altura e outros índices físicos que os frequentadores do ginásio queiram dar
para obtenção de uma avaliação personalizada.
Dados de prática de atividade física/desportiva - informação referentes ao nível de competências, aos horários e modalidades frequentadas, assim como o registo de assiduidade e avaliação, quando se aplique.
Som e imagem - As atividades performativas, como o teatro, música, dança e o cinema, requerem um
treino continuado de apresentações públicas. Para tal, é necessária a preparação através do registo audiovisual da performance dos alunos durante as aulas e apresentações públicas, com a finalidade de apreciação pedagógica por parte do professor, sendo visualizado pelo professor da disciplina, pelo próprio aluno
e pela turma. Esses registos podem ser disponibilizados aos alunos a pedido. O registo audiovisual é parte
integrante destas atividades, sem isso não é possível à FS prestar os serviços contratados. Para além do
som e imagem tratados no âmbito das atividades performativas, os dados relativos a som e a imagem
são recolhidos também na participação em diversas atividades do ArtiSport e do Centro de Artes, aqui se
incluindo participação em eventos da FS e eventos externos.

5. A quem transmitimos os seus dados?
Para que a FS consiga cumprir com todas as suas obrigações e possa prestar-lhe serviços de qualidade, poderá
ter que comunicar os seus dados pessoais ou dar acesso aos mesmos a outras entidades.
A FS poderá transmitir os seus dados pessoais às seguintes categorias de destinatários:
• Seguradoras, no âmbito e para a finalidade de contratação de seguros;
• Entidades e autoridades a quem os dados pessoais devam ser comunicados por força de obrigação legal;
• Instituições financeiras para efeitos de processamento de pagamentos;
• Entidades turísticas no âmbito da organização de eventos;
• Entidades organizadores de eventos em que os titulares dos dados venham a participar;
• Outras escolas com que a FS tenha parcerias no âmbito da atividade escolhida, nomeadamente no caso
dos cursos de inglês em escolas internacionais.
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7. Que direitos é lhe assistem enquanto titular de dados?
Nos termos da legislação aplicável, é-lhe garantido o direito de acesso, a obter uma cópia, à retificação, à atualização e à portabilidade dos respetivos dados, assim como o direito ao apagamento, à limitação e à oposição,
na medida em que a lei o permita. Pode exercer os seus direitos através do endereço:
protecao.dados@salesianos.pt ou ainda por correio postal para a morada Praça São João Bosco, 34 |
1350-299 Lisboa.
No caso de entender ter havido uma violação dos seus dados pessoais, têm ainda o direito de apresentar
reclamação à FS ou junto da autoridade de controlo (Comissão Nacional de Proteção de Dados – CNPD, Av.
D. Carlos I, nº 134, 1º, 1200-651 Lisboa, Tel.: +351 21 3928400, Fax.: +351 21 3976832, endereço eletrónico:
geral@cnpd.pt).
Para o esclarecimento de dúvidas referentes à presente informação ou para obter os esclarecimentos que
julgue necessários relativos a políticas e procedimentos de proteção da privacidade de dados pessoais poderá
contactar o Encarregado de Proteção de Dados da FS por correio eletrónico, através do endereço:
protecao.dados@salesianos.pt ou ainda por correio postal para a morada Praça São João Bosco, 34 | 1350-299
Lisboa.
8. Como tratamos os seus dados?
Os seus dados pessoais são tratados no estrito cumprimento dos princípios e regras da Proteção de Dados
pelos serviços do ArtiSport e do Centro de Artes e pelas secretarias do estabelecimento onde se inscreveu e
são mantidos num ambiente tecnológico seguro, nos servidores da FS, localizados em Portugal. Os seus dados
são tratados por colaboradores da FS, que se encontram sujeitos ao dever de sigilo profissional, e que apenas
tratam os dados necessários para a prossecução das finalidades a que se destinam.

DECLARAÇÃO DE CONSENTIMENTO
SOM E IMAGEM
Informação prévia:
As atividades performativas, como o teatro, música, dança e o cinema, implicam como já atrás foi mencionado a gravação de som e imagem, condição essencial para a aprendizagem e para a prestação de
serviços do ArtiSport e do Centro de Artes, e como tal não necessita de consentimento.
O consentimento agora recolhido destina-se á captação de som e imagem nas atividades do ArtiSport
e do Centro de Artes que não as referidas no parágrafo anterior. Fica informado que o direito de acesso
de outros titulares pode implicar a disponibilização dos seus dados pessoais ou do seu educando, por se
tratar de imagens de grupo autorizadas.
A FS não se pode responsabilizar pelo registo audiovisual que as Federações, outras instituições ou o público em
geral, façam durante os eventos em que os alunos do Artisport e do Centro de Artes participem.
Autoriza a captação e tratamento de som e imagem durante as atividades, eventos e espetáculos do
Artisport e do Centro de Artes, com a finalidade de divulgar os eventos junto da comunidade? A divulgação será feita nas publicações em papel e internamente nos plasmas da escola da FS, bem como na
newsletter da FS. As imagens estarão disponíveis nas páginas da FS e nos próprios nos estabelecimentos
da FS. As imagens divulgadas nas presenças digitais nunca serão identificadas com o nome da pessoa.
Não serão divulgados quaisquer dados em redes sociais.
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□ Sim 		

□ Não
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Autorizo a que FS me envie por email ou outro meio de comunicação digital (ex. whatsapp) eventuais
vídeos das atividades, eventos e espetáculos do Artisport e do Centro de Artes em que participar ou em
que o titular dos dados que represento participar?

□ Sim 		

□ Não

Autorizo que a FS me envie para o endereço de e-mail referido neste documento a newsletter da FS.

□ Sim 		

□ Não
DADOS DE SAÚDE E BIOMÉTRICOS

Autoriza que a FS proceda ao tratamento dos seus dados de saúde ou do seu educando relativamente
a alergias e hábitos alimentares, necessidades medicamentosas e a outros dados relacionados com a
saúde, que os próprios ou os encarregados de educação entendam fornecer à FS, que possam ser necessários no decorrer da prestação dos serviços do Artisport e do Centro de Artes?

□ Sim 		

□ Não

Caso frequente o nosso ginásio autoriza que a FS proceda ao tratamento de Dados biométricos – Peso,
altura e outros índices com a finalidade de obter de uma avaliação personalizada?

□ Sim 		

□ Não

Os dados serão conservados durante 5 anos após ter terminado frequência na atividade e poderão ser
mantidos para fins de arquivo histórico em conservação permanente.
O Consentimento para o tratamento destes dados não é obrigatório.
No caso de escolher dar o seu consentimento, poderá retirá-lo em qualquer momento, A retirada do consentimento não compromete a licitude do tratamento efetuado com base no consentimento previamente dado.
Este documento tem 4 páginas e são produzidos dois exemplares, devidamente assinados, ficando um
em minha posse e outro na posse da FS para que esta, enquanto Responsável pelo Tratamento dos dados
pessoais possa demonstrar que cumpriu o seu dever de informação nos termos do art. 13º do RGPD.
Declaração relativa à Informação sobre o tratamento dos seus dados pessoais e privacidade
e ao Consentimento
Eu,
titular dos dados / titular das responsabilidades parentais / encarregado de educação do / da
declaro ter tomado conhecimento da presente informação de privacidade da FS e ter expresso o meu
consentimento conforme acima assinalado.
Local,

Data:

/

/ 20
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