DEPARTAMENTO PSICOPEDAGÓGICO
INFORMAÇÃO DE PRIVACIDADE
E CONSENTIMENTO INFORMADO
O presente documento visa informar como são tratados os seus dados no âmbito dos serviços desenvolvidos pelo Departamento Psicopedagógico 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 da atividade desenvolvida pelo departamento Psicopedagógico.
FUNDAMENTOS E FINALIDADES
1. Ao abrigo do Contrato de prestação de serviços a prestar pelo departamento Psicopedagógico, os dados pessoais são tratados para:
• Aplicação de medidas de suporte à aprendizagem e à inclusão;
• Elaboração de relatórios técnico-pedagógicos e do programa educativo individual;
• Gestão da relação mantida com a Fundação Salesianos (FS);
• Agendamentos.
Os dados fornecidos para estas finalidades são obrigatórios e constituem um requisito essencial para a execução da prestação de
serviços. Caso opte por não os fornecer, não será possível proceder à sua execução.
2. Para cumprimento de obrigações legais tratamos os seus dados pessoais para:
• Identificação das necessidades do aluno;
• Elaboração de relatórios técnico-pedagógicos, caso necessário;
• Elaboração de programa educativo individual, caso necessário;
• Efetuar comunicações ao Ministério da Educação;
• Cumprimento de outras obrigações legais decorrentes da atividade desenvolvida pela FS.
As finalidades previstas nos pontos 1 e 2 podem implicar tratamento de dados de saúde, comportamentais e da vida privada do seu
educando. O tratamento destes dados é necessário para a prestação dos serviços do Departamento Psicopedagógico, razão pela qual
não carece de consentimento do titular dos dados nem do detentor do poder paternal, nos termos da alínea h) do nº 2 do artigo 9º do
RGPD (Regulamento Geral sobre a proteção de Dados).
3. Necessitamos do seu consentimento que iremos recolher, mais abaixo, neste impresso para:
• Agendamendo direto de sessões com o meu educanco, através do envio de sms ou de Whatsapp (ou outro meio de comunicação
que venha a surgir com características similares).
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:
• Membros da equipa multidisciplinar designada pela FS;
• Profissionais de saúde que o encarregado de educação indicar previamente;
• Ministério da Educação e outras entidades e autoridades a quem os dados pessoais devam ser comunicados por força de obrigação
legal.
No âmbito da sua atividade, se tal se revelar estritamente necessário para a realização das finalidades já identificadas, a FS poderá recorrer a
entidades por si subcontratadas para tratar esses dados, mantendo-se ainda assim como a entidade responsável pelos processos de recolha,
tratamento e armazenamento de informação.
PRAZO DE CONSERVAÇÃO DOS DADOS
Pelo tempo necessário à prossecução da finalidade a que se destinam.
DIREITOS DOS TITULARES DOS DADOS PESSOAIS
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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 no site e na secretaria escolar.
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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 departamento Psicopedagógico e poderá ser retirado a qualquer momento através do e-mail protecao.dados@
salesianos.pt, ou através da secretaria escolar.
Comunicação
Autorizo a que as marcações das eventuais sessões a realizar com o meu educando sejam agendadas diretamente junto do mesmo, através do
envio de sms ou de whatsapp (ou outro meio de comunicação que venha a surgir com características similares).

□ Sim □ Não

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, _________________________________________________________________________________________________ encarregado de
educação 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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