PASTORAL JUVENIL
INFORMAÇÃO DE PRIVACIDADE
E CONSENTIMENTO INFORMADO
O presente documento visa informar a forma como são tratados os seus dados no âmbito das atividades desenvolvidas pela Pastoral 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 as atividades da Pastoral.
FUNDAMENTOS E FINALIDADES
1. Ao abrigo do Contrato de prestação de serviços de educação e formação religiosa da Fundação Salesianos (FS), os dados pessoais são
tratados 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;
• Organização de viagens, transporte 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 essencial para a inscrição na atividade. Caso opte
por não os fornecer, não será possível frequentar a atividade.
2. Para cumprimento de obrigações legais tratamos os seus dados pessoais para:
• Cumprimento de obrigações legais decorrentes da atividade desenvolvida pela FS.
3. Por razões de interesse legítimo tratamos os seus dados para:
• Envio de Newsletters;
• Controlo da segurança de pessoas e bens, através de utilização de videovigilância.
4. Necessitamos do seu consentimento que iremos recolher, mais abaixo, neste impresso para:
• Captação e tratamento de som e imagem durante atividades, eventos e espetáculos;
• Tratamento dos dados de saúde relativamente a alergias e hábitos alimentares, necessidades medicamentosas e a outros dados
relacionados com a saúde.
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:
• Seguradoras;
• 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;
• Entidades e autoridades a quem os dados pessoais devam ser comunicados por força de obrigação legal;
• Entidades organizadoras de eventos em que os titulares dos dados venham a participar;
• Entidades turísticas no âmbito da organização de atividades.
Não serão transmitidos dados relativos às convicções religiosas a terceiros sem consentimento do titular dos dados, exceto nos casos em
que a transmissão é efetuada à Cúria Diocesana ou outra entidade religiosa da Igreja Católica, conforme acima referido.
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.
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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 de educação e formação religiosa e poderá ser retirado a qualquer momento através do e-mail protecao.dados@salesianos.pt, ou
através da secretaria.
a) Tratamento de categoriais especiais de dados
Autorizo que a FS proceda ao tratamento dos meus dados de saúde, ou do meu educando, relativamente a alergias e hábitos alimentares,
necessidades medicamentosas e a outros dados relacionados com a saúde.

□ Sim □ Não

b) Tratamento de imagem e som
A FS assume o compromisso de tratar estes dados de forma a colocar sempre em primeiro lugar o superior interesse do titular dos dados,
seguindo as boas práticas recomendadas pela CNPD para este efeito e adotando as medidas técnicas adequadas a reduzir ao máximo o
risco que esta divulgação possa representar
Autorizo a captação e processamento de som e imagem pela FS durante a realização de atividades da Pastoral, e a sua divulgação:
•

Internamente: Em equipamentos multimédia, em expositores 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, unicamente 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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