ARTISPORT
INFORMAÇÃO DE PRIVACIDADE
E CONSENTIMENTO INFORMADO
O presente documento visa informar a forma como são tratados os seus dados ou do seu educando no âmbito das atividades desenvolvidas
pelo ArtiSport 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 para os serviços desenvolvidos pelo Artisport.
FUNDAMENTOS E FINALIDADES
1. Ao abrigo do Contrato de prestação de serviços estabelecido com o ArtiSport, os dados pessoais são tratados para:
• Gestão da relação contratual;
• Organização das atividades em que se inscreveu e eventos relacionados, inclusive eventos promovidos por entidades externas, nos
quais a Fundação Salesianos (FS) participa;
• Organização de viagens, transportes e excursões;
• Tratamento de informação no âmbito do DNA (programa de gestão de dados).
Os dados fornecidos para estas finalidades são obrigatórios e constituem um requisito para celebrar o contrato. Caso opte por não os
fornecer, não será possível prestar-lhe os nossos serviços.
Tratamento de imagem e som:
Para fins pedagógicos, as aulas das atividades performativas ou os treinos desportivos, podem implicar a gravação de som e imagem,
condição essencial para a aprendizagem e para a prestação de serviços do Artisport e como tal não necessita de consentimento. Estas
podem ser transmitidas aos próprios alunos ou EE quando por estes solicitados.
No âmbito do presente contrato o momento de atribuição de prémios e a realização de eventos de caráter oficial como provas desportivas,
espetáculos que sejam dirigidos ao público em geral e não estejam restringidas à comunidade educativa Salesiana, poderão também implicar a
gravação de som e imagem, podendo esses registos ser difundidas num âmbito circunscrito, em plataformas de streaming (com acesso limitado
através de envio de hiperlink), redes sociais, websites, newsletters ou outros meios de comunicação, ou canais audiovisuais exclusivos da FS.
A FS assume o compromisso de tratar estes dados de forma a colocar sempre em primeiro lugar o superior interesse dos alunos ou do
titular dos dados, seguindo as boas práticas recomendadas pela CNPD (Comissão Nacional de Proteção de Dados) para este efeito e,
adotou as medidas técnicas adequadas a reduzir ao máximo o risco que esta divulgação possa representar.
2. Para cumprimento de obrigações legais tratamos os seus dados pessoais para:
• Ativação dos seguros necessários para participar nas atividades do Artisport;
• Filiação nas Federações e Associações;
• Comunicações ao Ministério da Educação, no âmbito do Desporto Escolar (em relação às atividades em que se aplique).
3. Por razões de interesse legítimo tratamos os seus dados para:
• Controlo da segurança de pessoas e bens, através de utilização de videovigilância nos locais indicados;
• Envio de Newsletters;
• Gestão de reclamações;
• Envio de inquéritos de satisfação de resposta facultativa.
4. 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.
5. Necessitamos do seu consentimento para:
• Captação e tratamento de som e imagem que não se enquadrem no âmbito do ponto 1 supra;
• 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.
COMUNICAÇÃO DE DADOS
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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, às seguintes entidades:
• 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 através de débito direto;
• Entidades turísticas no âmbito da organização de eventos;
• Entidades organizadores de eventos em que os titulares dos dados venham a participar;
• Escolas com que a FS tenha parcerias no âmbito da atividade escolhida, nomeadamente no caso dos cursos de inglês em Escolas
internacionais;
• Federações e Associações para inscrição de Atletas;
• Subcontratantes, quando for necessário que uma entidade trate dados por conta da FS e de acordo com as instruções por esta fornecidas.
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PRAZO DE CONSERVAÇÃO DOS DADOS
Pelo tempo necessário à prossecução da finalidade a que se destinam.
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 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.

CONSENTIMENTO INFORMADO
Para as finalidades a seguir listadas necessitamos do seu consentimento. Este consentimento nunca é obrigatório, não compromete a prestação
dos serviços, e poderá ser retirado a qualquer momento através do e-mail protecao.dados@salesianos.pt, ou através da secretaria.
a) Tratamento de categorias especiais de dados
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 possam ser necessários no decorrer da prestação dos serviços do Artisport.

□ 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

b) Tratamento de imagem e som
O consentimento agora recolhido destina-se à captação de som e imagem nas atividades do ArtiSport, que não as referidas no ponto 1 supra.
Autorizo a captação e tratamento de som e imagem durante atividades desportivas, eventos e espetáculos da Artisport, e a sua divulgação em:
•

Internamente: Em equipamentos multimédia e expositores do estabelecimento ou em exibições privadas

•

Externamente:

□ Sim □ Não
•

No website

•

Em redes sociais da FS

•

Por streaming*, em canal fechado, através do envio de hyperlink

•

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

*

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.

□ Sim □ Não
□ Sim □ Não
□ Sim □ Não
□ 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, _________________________________________________________________________________________________ titular dos dados
/ 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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