ALUNOS E ENCARREGADOS DE EDUCAÇÃO
INFORMAÇÃO DE PRIVACIDADE
E CONSENTIMENTO INFORMADO
O presente documento visa informar os alunos e os encarregados de educação da forma como são tratados os seus dados 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 de matrícula relativos a alunos e encarregados de educação.
FUNDAMENTOS E FINALIDADES
1. Ao abrigo do Contrato de prestação de serviços educativos os dados pessoais são tratados para:
• Gestão da relação comercial/contratual;
• Prestação de serviços educativos;
• Gestão e processamento do percurso escolar do aluno/a;
• Tratamento de informação no âmbito do DNA (programa de gestão Escolar);
• Participação em projetos e protocolos pedagógicos com terceiros em que a Fundação Salesianos (FS) participe;
• Participação no Moodle ou noutras Plataformas digitais educativas de natureza similar, incluindo plataformas digitais de ensino
à distância, que possam incluir a captação, mas não o registo de imagem e áudio dos alunos;
• Gestão da Biblioteca;
• Organização de viagens, transporte escolar e excursões;
• Gestão de perdidos e achados;
• Captação e registo (mas não divulgação) de imagem e áudio dos alunos, no âmbito das disciplinas que possam necessitar destes
recursos, exclusivamente com fins pedagógicos;
• Contactos com alunos sobre assuntos relacionados com o seu percurso e/ou vida escolar na FS ou que possam ser do seu interesse,
após o termo da relação contratual.
2. Para cumprimento de obrigações legais tratamos os seus dados pessoais para:
• Ativação do seguro escolar e de acidentes pessoais;
• Comunicações ao Ministério da Educação;
• Comunicações à Segurança Social;
• Comunicações ao Ministério das Finanças;
• Cumprimento de outras obrigações legais decorrentes da atividade desenvolvida pela FS.
3. Por razões de interesse legítimo tratamos os seus dados para:
• Controlo da segurança de pessoas e bens, através de utilização de videovigilância;
• Gestão de reclamações;
• Envio de inquéritos de satisfação.
• Envio de Newsletter.
4. Para defesa de interesses vitais tratamos os seus dados em caso de:
• Prestar cuidados de saúde inadiáveis;
• Partilha de informação com profissionais de saúde.
5. Necessitamos do seu consentimento que iremos recolher, mais abaixo, neste impresso para:
• Tratamento dos dados de saúde do seu educando relativamente a alergias e hábitos alimentares, necessidades medicamentosas e
a outros dados relacionados com a saúde;
• Captação e tratamento de som e imagem durante atividades, eventos e espetáculos;
• A publicação do Anuário e do álbum individual de fotografias;
• Registos na Plataforma FITescola
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, 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;
• Entidades turísticas no âmbito da organização de eventos;
• Editoras escolares;
• Estabelecimentos de ensino com que a FS estabeleça parcerias;
• Subcontratantes, quando for necessário que uma entidade trate dados por conta da FS e de acordo com as instruções por esta fornecidas.
PRAZO DE CONSERVAÇÃO DOS DADOS
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 no site e na secretaria da escola.
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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 educativos e poderá ser retirado a qualquer momento através do e-mail protecao.dados@salesianos.pt, ou através da secretaria escolar.
Consentimento:
a) Tratamento de categoriais especiais de dados
Autorizo que a FS proceda ao tratamento dos dados de saúde 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 dos alunos. Pelo que segue as boas práticas recomendadas pela CNPD para este efeito e adotou as medidas técnicas adequadas a reduzir ao máximo o risco que esta
divulgação possa representar para os seus alunos.
1. Autorizo a recolha e tratamento de imagem do meu educando para o Anuário e para o Álbum individual de fotografias.

□ Sim □ Não

2. Autorizo a captação e processamento de som e imagem do meu educando durante as atividades escolares e desportivas, eventos e espetáculos da FS, e a sua divulgação em:
•

Internamente: nos plasmas da escola ou em exibições privadas, nomeadamente no Festival Gímnico ou na entrega de prémios de
mérito escolar.

•

□ Sim □ Não

Externamente:
•

No website.

•

Em redes sociais da FS.

•

Por streaming*, em canal fechado, através de hyperlink enviado aos encarregados de educação.

•

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

*

A tecnologia usada para o streaming é uma tecnologia de acesso reservado, apenas acessível por password de acesso ou por hyperlynk. Estará ativo no máximo por
30 dias após a realização do evento.

□ Sim □ Não
□ Sim □ Não
□ Sim □ Não
□ Sim □ Não

c) Plataforma FITescola
A Fitescola é uma plataforma informática gerida pela Direção Geral de Educação* que tem como objetivo avaliar e educar crianças e adolescentes no âmbito da aptidão física e na forma como esta se relaciona com a saúde.
Autoriza a Direção Geral de Educação a tratar os dados do seu educando (nome, nif, data de nascimento, ano/turma e género) registados na
plataforma informática Fitescola, assim como os resultados da bateria de testes físicos previstos na referida plataforma.
O consentimento implicará também a autorização à FS para proceder ao registo desses dados na Plataforma.

□ Sim □ Não

*

A informação de privacidade e a bateria de testes a realizar poderá ser consultada no site da FitEscolas (https://fitescola.dge.mec.pt/)

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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