SOLSAL
INFORMAÇÃO DE PRIVACIDADE
E CONSENTIMENTO INFORMADO
O presente documento visa informar como são tratados os seus dados no âmbito das ações desenvolvidas pelo Solsal e recolher consentimento
para as finalidades que dele necessitem.
RESPONSÁVEL PELO TRATAMENTO
Fundação Salesianos, IPSS com NIF 510 166 822 e sede na Praça São João Bosco, 34, 1399-007 Lisboa
ENCARREGADO DE PROTEÇÃO DE DADOS
Best Privacy Consulting, Unipessoal, Lda., representada por Ana Fazendeiro, protecao.dados@salesianos.pt
DADOS RECOLHIDOS
Os que constam nos formulários de inscrição e das ações desenvolvidas pelo Solsal
FUNDAMENTOS E FINALIDADES
1. Ao abrigo da relação que estabelece com o SolSal relativa às ações dos serviços sociais, os seus dados pessoais são tratados para:
• A inscrição e participação em ações inseridas no âmbito da intervenção social, familiar, desportiva, cultural, psicológico, atividades
de apoio à família e outras intervenções consideradas relevantes no âmbito da prossecução dos objetivos do Solsal;
• A gestão do acompanhamento e intervenção sócio-educativa dos beneficiários dos serviços e dos apoios atribuídos;
• Proceder à realização das intervenções consideradas necessárias;
• Avaliação das intervenções realizadas;
• Controlo de presenças e assiduidade nas ações programadas do Solsal;
• Acompanhamento e gestão da relação mantida com a Fundação Salesianos (FS);
• Elaboração de planos e relatórios anuais de ação e emissão de pareceres técnicos;
• Estabelecimentos de parcerias;
• Organização de viagens, transportes e excursões;
• Comunicação de atividades;
• Agendamentos.
Os dados fornecidos para estas finalidades são obrigatórios e constituem um requisito essencial para a relação estabelecida com o SolSal.
Caso opte por não os fornecer, não será possível realizar qualquer intervenção no SolSal.
2. Para o cumprimento de obrigações legais tratamos os seus dados pessoais para:
• Ativação dos seguros legalmente exigidos;
• Efetuar comunicações e responder a notificações a entidades oficiais, que a FS esteja por lei obrigada a realizar, designadamente a Tribunais,
à Comissão de Proteção de Crianças e Jovens, ao Serviço de Estrangeiros e Fronteiras e à Direção Geral Reinserção de Serviços Prisionais;
• Cumprimento de outras obrigações legais decorrentes da atividade desenvolvida pelo SolSal.
3. Por razões de interesse legítimo tratamos os seus dados para:
• Elaboração de análises estatísticas;
• Controlo da segurança de pessoas e bens, através de utilização de videovigilância, quando as atividades se desenvolvam em locais
em que tenham sido instaladas câmaras de videovigilância;
• Instrumentos de Avaliação;
• Gestão de Elogios e Reclamações.
4. Necessitamos do seu consentimento que iremos recolher, mais abaixo, neste impresso para:
• Tratamento dos dados de saúde no âmbito do processo de acompanhamento Individual e/ou Familiar;
• Tratamento dos dados sobre origem étnica ou racial no âmbito do processo de acompanhamento Individual e/ou Familiar;
• Captar e divulgar imagem e som no âmbito de atividades em que participe.
5. Para defesa de interesses vitais tratamos os seus dados em caso de:
• Prestação de cuidados de saúde inadiáveis;
• Partilha de informação com profissionais de saúde;
• Denúncia às autoridades competentes de situações detetadas que envolvam risco grave para a saúde, integridade física, ou psicológica
de crianças ou jovens às entidades competentes, designadamente o Ministério Público, ou a Comissão de Proteção de Crianças e Jovens;
• Dar resposta a pedidos de géneros de 1.ª necessidade.
COMUNICAÇÃO DE DADOS
Os dados recolhidos e detidos pela FS poderão ser transmitidos, com respeito pelo dever da confidencialidade e pelo princípio da finalidade
que presidiu à sua recolha, para as seguintes entidades:
• Entidades e autoridades a quem os dados pessoais devam ser comunicados por força de obrigação legal, nomeadamente Tribunais,
Comissão de Proteção de Crianças e Jovens, Serviço de Estrangeiros e Fronteiras e Direção Geral de Reinserção de Serviços Prisionais
• Parceiros, ou outras entidades que participem nas ações dos Serviços Sociais da FS;
• Seguradoras;
• Entidades organizadoras de eventos em que os titulares dos dados venham a participar;
• Agências de Viagens.
PRAZO DE CONSERVAÇÃO DOS DADOS
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Pelo tempo necessário à prossecução da finalidade a que se destinam.
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DIREITOS DOS TITULARES DOS DADOS PESSOAIS
Nos termos da Lei de Proteção de Dados Pessoais, é garantido o direito de acesso, atualização, retificação, eliminação, portabilidade, limitação e
apagamento dos seus dados pessoais. Assiste-lhe ainda o direito de apresentar reclamações perante a Comissão Nacional de Proteção de Dados
(CNPD). O exercício destes direitos deverá ser realizado através do seguinte endereço de correio eletrónico, protecao.dados@salesianos.pt .
Para saber mais sobre a forma como tratamos os seus dados consulte a informação disponível site e nos respetivos serviços.

CONSENTIMENTO INFORMADO
Para as finalidades a seguir listadas necessitamos do seu consentimento. Este consentimento nunca é obrigatório, não compromete a prestação dos
serviços prestados pelo Solsal e poderá ser retirado a qualquer momento através do e-mail protecao.dados@salesianos.pt, ou na sede da Solsal.
a) Tratamento de categoriais especiais de dados
Autorizo que a FS proceda ao tratamento dos dados de saúde no âmbito do acompanhamento do Serviço:

□ Sim □ Não

Autorizo que a FS proceda ao tratamento dos dados sobre origem étnica ou racial, no âmbito do acompanhamento do Serviço.

□ Sim □ Não

b) Imagem e som
Autorizo que a FS proceda à captação e à divulgação de imagem e som no âmbito de atividades promovidas pelo Solsal em que participe.
•

Internamente: Em exibições privadas.

•

Externamente:

□ Sim □ Não
•

No website

•

Em redes sociais da FS

•

Por streaming*, em canal fechado, através de hyperlink enviado aos titulares do poder paternal, ou aos titulares dos dados que

□ Sim □ Não
□ Sim □ Não

sejam maiores de idade.
•

□ Sim □ Não

Nas publicações da Fundação Salesianos, designadamente no Boletim Salesiano, e na sua newsletter.

□ Sim □ Não

* A tecnologia usada para o streaming é uma tecnologia segura, apenas acessível por password de acesso. Apenas estará ativo por 30 dias após a realização do evento.

Declaração relativa à Informação sobre o tratamento dos seus dados pessoais e privacidade (nos termos do art.º 13 do Regulamento Geral
sobre Proteção de Dados (RGPD) e ao Consentimento).
Eu, ________________________________________________________________________________________ declaro ter tomado conhecimento da presente informação de privacidade da FS e ter expresso o meu consentimento conforme acima assinalado.
Para menores de idade
Eu, ___________________________________________________________________________________________ responsável pelo poder
paternal de ________________________________________________________________________________________ declaro ter tomado
conhecimento da presente informação de privacidade da FS e ter expresso o meu consentimento conforme acima assinalado.
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Local _________________________Data: ____/ ____/ 20____		

Assinatura:______________________________________________
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