PASTORAL
Âmbito de atuação
A Pastoral da Fundação Salesianos (doravante, FS) foca-se no ensino da doutrina e fé católica, prosseguindo
fins religiosos.
1. Quem é o Responsável pelo Tratamento de dados pessoais?
O Responsável pelo Tratamento de dados pessoais levado a cabo no âmbito da Pastoral 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 se inscreveu numa a�vidade de formação religiosa da FS, 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 participe;
• Gestão da relação mantida com a FS.
Os dados fornecidos para estas finalidades são obrigatórios e constituem um requisito essencial para a inscrição na atividade, se os não fornecer não será possível frequentar a atividade.
B. Porque temos interesse legí�mo em prestar-lhe, cada vez mais, melhores serviços e garan�r a sua segurança tratamos os seus dados para:
• Controlo da segurança de pessoas e bens, através de utilização de videovigilância nos locais indicados.
C. Con�nuamos a necessitar do seu consen�mento para tratarmos os seus dados para a seguinte ﬁnalidade:
• Captação e tratamento de som e imagem durante os eventos para divulgação da atividade.
4. Que dados é que tratamos?
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• Dados de identificação – Os dados pessoais relativos aos inscritos e nas atividades promovidas e os dados
dos respetivos encarregados de educação (quando necessários) ou titulares do poder paternal, nomeadamente: Nome, n.º de secretaria, data de nascimento, número de cartão de cidadão.
• 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 relativos a convicções religiosas – Nomeadamente os dados relativos a sacramentos recebidos (Batismo, Primeira Comunhão e Confirmação) e respetiva data e local, identificação dos locais onde tenha frequentado previamente a catequese e do grupo e catequista pretendidos. Estes dados são tratados nos termos
do artigo 9º n.º 2 d) do RGPD.
• Som e imagem – As atividades e eventos organizados pela FS ou organizados por outras entidades em que
participem poderão implicar a captação e tratamento de som e imagem para divulgação
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5. A quem transmitimos os seus dados?
Para cumprir com todas as suas obrigações e possa prestar-lhe serviços de qualidade, poderá ter que comunicar os seus dados pessoais ou dar acesso dos mesmos a outras entidades.
A FS poderá transmitir os seus dados pessoais às seguintes categorias de destinatários:
a) Seguradora;
b) Cúria Diocesana ou outra entidade religiosa da Igreja Católica, caso a finalidade seja religiosa e em cumprimento das obrigações de confidencialidade a que estão sujeitos;
c) Entidades e autoridades a quem os dados pessoais devam ser comunicados por força de obrigação legal;
d) Entidades organizadoras de eventos em que os titulares dos dados venham a participar.
Não serão transmitidos dados relativos às convicções religiosas a terceiros sem consentimento do titular dos
dados, exceto a transmissão mencionada na alínea b).
6. Por quanto tempo é que conservamos os seus dados?
O período de conservação varia de acordo com a finalidade para a qual a informação é tratada, exceto se existir
uma obrigação legal que exija período legal diverso.
A informação relativa aos sacramentos é conservada indefinidamente no arquivo da Diocese e respetiva Paróquia, de acordo com o Código Canónico.
7. Que direitos 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.
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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 da FS 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.
Os dados relativos a convicções religiosas são tratados única e exclusivamente nos termos do artigo 9º n.º 3
alínea d) do RGPD e apenas por pessoas obrigadas a sigilo religioso.
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DECLARAÇÃO DE CONSENTIMENTO
SOM E IMAGEM
Informação prévia:
O consentimento agora recolhido destina-se à captação de som e imagem nas atividades e eventos
organizados pela ou organizados por outras entidades em que participem.
A FS não se pode responsabilizar pelo registo audiovisual que o público em geral faça durante os eventos
em que os alunos participem.
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.
Autorizo o tratamento de informação audiovisual durante as aulas, utilização do endereço de correio
eletrónico do meu educando, a participação em grupos de plataformas digitais para efeitos puramente
académicos, como a partilha de material didático.

□ Sim 		

□ Não

Autoriza a captação e tratamento de som e imagem durante as atividades e eventos da FS ou de outras
entidades em que participe, 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. As imagens estarão
disponíveis nas páginas digitais da FS e aos 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.

□ Sim 		

□ Não

DADOS SAÚDE
Autorizo 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.

□ Sim 		

□ Não

Informação geral:
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.
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Os dados serão conservados por um período de 5 anos e poderão ser mantidos para fins de arquivo
histórico em conservação permanente.
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Este documento tem 4 páginas e são produzidos dois exemplares, devidamente assinados, ficando um
em minha posse e outro em posse da Escola para que a FS, 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:

/

/2018
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Assinatura:
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