
 

 

 

 

 

CONSELHO PORTUGUÊS PARA OS REFUGIADOS 

Quinta do Pombeiro - Casa Senhorial Norte - Azinhaga do Pombeiro, s/n – 1950-183 Lisboa 

Te. +351 21 831 43 72 – Fax: +351 21 837 50 72 

geral@cpr.pt . -  www.cpr.pt 

 

 
POLÍTICA DE PROTEÇÃO DE DADOS PESSOAIS 

INFORMAÇÃO AOS TITULARES DOS DADOS E CONSENTIMENTO 
para o ano letivo 20__/20__ 

 
 

Relativamente às obrigações impostas pelo Regulamento EU 2016/679 (RGPD) o Espaço “A Criança” do 
Conselho Português para os Refugiados (CPR) informa o seguinte: 
 
O Responsável pelo Tratamento dos dados pessoais feitos por esta entidade é o Conselho Português para os 
Refugiados, equiparada a IPSS com NIF 503013862 e sede na Quinta do Pombeiro - Casa Senhorial Norte - 
Azinhaga do Pombeiro, s/n – 1950-183 Lisboa. 
 
O tratamento de dados pessoais é feito com as seguintes finalidades: 
 

 Educar, formar e proteger os seus alunos, assim como promover e acompanhar o crescimento e 
amadurecimento integral dos mesmos, com base no Projeto Educativo e de acordo com o seu 
Regulamento Interno. 

 
Os tipos de Dados Pessoais tratados pelo Espaço “A Criança” do CPR são: 
 

 Os dados relativos aos alunos matriculados na Creche e Pré-Escolar e os dados dos respetivos 
encarregados de educação. 

 
O Espaço “A Criança” do CPR faz o tratamento de dados pessoais nas seguintes situações: 
 

1. Quando os dados pessoais sejam necessários para execução do contrato de prestação de serviços 
educativos celebrado entre o estabelecimento de ensino e o encarregado de educação; 

2. Quando os dados pessoais sejam necessários para o cumprimento da obrigação jurídica a que o 
estabelecimento está sujeito; 

3. Quando seja necessária a captação audiovisual durante o quotidiano, visitas de estudo, eventos 
festivos e/ou desportivos e a sua divulgação interna dentro do Espaço “A Criança” do CPR. 

4. Quando não se verifiquem as situações acima descritas, mas o encarregado de educação do titular 
dos dados pessoais tenha dado o seu consentimento específico, informado e explícito.   

 
1. Tratamento de dados necessários para o cumprimento de obrigação jurídica a que o estabelecimento 
está sujeito 
 
Os dados do aluno são comunicados ao Ministério da Educação, Autoridade Tributária e Aduaneira e ao 
Instituto da Segurança Social, no estrito cumprimento de uma obrigação legal. 
Todos os dados pessoais transmitidos às entidades acima descritas são os mínimos e necessários para 
responder às necessidades previstas pelo Sistema Estatístico Nacional, pela missão e atribuições da DGEEC 
(Direção-Geral de Estatísticas da Educação e Ciência) e outra legislação em vigor. 
 
Todos os anos, para dar cumprimento à obrigação legal relativa ao seguro escolar, o Espaço “A Criança” do 
CPR transmite dados pessoais dos seus alunos à seguradora MSE – Seguros. 
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2. Situações de tratamento de dados necessário para a execução de contrato de prestação de serviços 
educativos celebrado entre o estabelecimento de ensino e o encarregado de educação 
 
No âmbito da sua atividade, se tal se revelar estritamente necessário para a realização das finalidades já 
identificadas, o Espaço “A Criança” do CPR poderá recorrer a entidades por si subcontratadas para tratar esses 
dados, mantendo-se ainda assim como entidade responsável pelos processos de recolha, tratamento e 
armazenamento de informação.  
 
Prazo de conservação dos dados pessoais 
 
Os dados pessoais são armazenados durante o tempo necessário à prossecução das finalidades da matrícula 
no estabelecimento de ensino. Após a conclusão do processamento da informação, os dados são mantidos 
pelo tempo previsto na deliberação nº 1495/2016. 
 
Transmissão a terceiros 
 
Os dados pessoais recolhidos e tratados no âmbito da gestão escolar dos alunos só são disponibilizados a 
terceiros com base em pelo menos uma das situações de licitude previstas no Art. 6 e/ou 9º do RGPD. 
 
 
Direito de acesso, correção, limitação, oposição e eliminação dos dados pessoais 
 
Nos termos da legislação aplicável, é garantido aos utilizadores, ou – no caso das crianças/alunos menores de 
idade – aos seus encarregados de educação, o direito de acesso, retificação e atualização dos respetivos 
dados, no estabelecimento de educação e ensino em que se encontram inscritos ou matriculados, bem como 
o direito à limitação, oposição e eliminação nos termos da lei. 
 
Estas alterações deverão ser, posteriormente, reportadas pelo Espaço “A Criança” à DGEEC. 
 
Os encarregados de educação dos titulares dos dados podem realizar o pedido de correção por escrito, para o 
endereço do estabelecimento de educação e ensino em que os seus educandos se encontram 
inscritos/matriculados. 
 
O direito de eliminação está limitado no caso dos dados pessoais sujeito a tratamento para fins de arquivo.  
 
O titular dos dados tem o direito a solicitar a portabilidade dos dados pessoais nos termos em que a lei o 
permita. 
 
Segurança 
 
Todos os dados são mantidos no ambiente tecnológico seguro, servidor do Espaço “A Criança” localizado em 
Portugal. 
 
O Espaço “A Criança” apenas partilha os dados pertinentes e adequados quando absolutamente necessário, 
para efeitos da eficaz gestão interna dos alunos e realização das atividades escolares, dentro ou fora do recinto 
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escolar, empenhando todos os esforços para proteger as informações pessoais que lhes são disponibilizadas 
e para assegurar que os dados pessoais serão recolhidos, tratados e mantidos em condições de segurança e 
de forma confidencial. 
 
O Espaço “A Criança” compromete-se com a observação das exigências legais de acordo com o Regulamento 
EU 2016/679, de 27 de Abril e legislação aplicável. 
 
O acesso aos dados pessoais pelos colaboradores do Espaço “A Criança” é restrito aos responsáveis pela sua 
gestão e manutenção, limitado ao necessário para o exercício das suas funções, existindo medidas de 
segurança físicas e lógicas associadas para acesso aos conteúdos da informação.  
 
Estão implementadas políticas de gestão de acessos na organização em que os utilizadores são segregados 
por áreas funcionais e departamentos com limitações de acesso mediante os perfis do utilizador. 
 
No processo de autenticação e comunicação o Espaço “A Criança” protege os dados pessoais utilizando 
procedimentos e medidas de proteção apropriados. 
 
Os titulares dos dados ou – no caso das crianças/alunos menores de idade – aos seus encarregados de 
educação têm o direito de apresentar reclamação à autoridade de controlo se considerar que o tratamento dos 
dados pessoais viola a lei em vigor. 
 
Os titulares dos dados ou – no caso das crianças/alunos menores de idade – aos seus encarregados de 
educação têm o direito à ação judicial se considerar que houve uma violação dos direitos previstos na lei. 
 
Para o esclarecimento de dúvidas referentes à presente recolha e obtenção de esclarecimentos adicionais 
relativamente às questões de privacidade, os titulares dos dados ou – no caso das crianças/alunos menores de 
idade – aos seus encarregados de educação podem contactar o Encarregado de Proteção de Dados do Espaço 
“A Criança”, Dr. José António Oliveira, por correio eletrónico, por forma a obter os esclarecimentos que julgue 
necessário, relativos a políticas e procedimentos de assegurar a privacidade de dados pessoais.  
   
3.Tratamento de dados de saúde 
 
Em casos de emergência médica o tratamento dos dados pessoais especiais referentes à saúde, é feito para 
salvaguarda de interesses vitais. 
 
No caso de ativação do seguro de acidentes pessoais, o Espaço “A Criança” transmite os dados necessários à 
prossecução da finalidade de gestão da ocorrência no âmbito do seguro escolar.   
 
Eu, ________________________________, Encarregado de Educação e bastante representante do 
aluno____________________________________. 
 
Declaro ter tomado conhecimento da política de proteção de dados pessoais do Espaço “A Criança”.  
 
Assinatura: ________________________________________________ 
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4. Dados pessoais relativamente aos quais o fundamento da licitude é o Consentimento. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DECLARAÇÃO DE CONSENTIMENTO 
 
Declaro expressar-me de forma livre, informada, explícita relativamente ao tratamento de dados 
pessoais abaixo especificados, conforme o seguinte: 
 
Fui informado que não estou obrigado a dar o consentimento para as finalidades a seguir elencadas 
por não serem indispensáveis para a execução do contrato de prestação de serviços educativos, 
nem serem conteúdo de obrigação jurídica. 
 
No entanto, expresso o meu consentimento livre informado e explícito através da presente 
declaração, para a/as seguintes_________________ (número de opções escolhidas por extenso: 
nenhuma, uma, duas) opções de tipos de tratamento de dados pessoais: 
 

 A recolha e tratamento de imagem da/do aluna/aluno para as fotografias coletivas e 
individuais. As fotografias individuais destinam-se apenas ao próprio e as fotografias 
coletivas a todos os alunos fotografados. 
 

 A recolha e tratamento de imagem da/do aluna/aluno para os filmes coletivos. Os filmes 
coletivos destinam-se a ser visualizados nas reuniões de pais e nas comemorações.   

 
Fui informado que tenho o direito de retirar o consentimento a qualquer momento, bastando para 
tanto assinar uma declaração de retirada do consentimento e a entregar essa declaração junto do 
Espaço “A Criança”, em impresso próprio a solicitar na secretaria. 
 
Estou ciente que a prestação de falsas declarações implica procedimento criminal para os seus 
autores, nos termos da lei geral. 
 
Este documento tem 5 páginas e são produzidos dois exemplares, devidamente assinados, ficando 
um em minha posse e outro em posse do Espaço “A Criança” para dar cumprimento ao estatuído 
no artigo 5º/2 do RGPD. 
 
___________________, _____ de _______________ de 20_______ 
 
Assinatura:______________________________________ 
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DECLARAÇÃO  

 
Eu, _____________________________________ na qualidade de Encarregado de Educação 
de_________________________, que frequenta a sala _________________ no ano letivo 
_______________ no Espaço “A Criança”, declaro que conheço e concordo com o conteúdo dos 
documentos “Projeto Pedagógico”, “Plano Anual de Atividades” e “Regulamento Interno” em vigor. 
 
Mais declaro que autorizo o meu Educando a participar em todas as visitas escolares que o Espaço 
“A Criança” venha a promover de forma gratuita, no âmbito do seu Projeto Educativo e Plano de 
Atividades Anual, bem como a participar em outras atividades fora da Instituição, durante o ano 
letivo __________, responsabilizando-me pelo seu comportamento. 
 
 
___________________, _____ de _______________ de 20_______ 
 
Assinatura:______________________________________ 
(Assinatura conforme o documento de identificação) 
 
 

Documento de identificação nº:_______________________ 
Validade _____/____/_______ 
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