POLÍTICA DE
PRIVACIDADE
REGULAMENTO GERAL DE PROTEÇÃO DE DADOS

Índice
Política de Privacidade .................................................................................... 3
Responsável pelo tratamento de dados ............................................................ 3
Encarregado de proteção de dados .................................................................. 3
Tipo de dados recolhidos e tratados ................................................................. 4
Aluno(a) ................................................................................................... 4
Encarregado(a) de educação ....................................................................... 4
Trabalhadores ............................................................................................ 4
Finalidades e destinatários dos dados pessoais .................................................. 5
Alunos e encarregados de educação ............................................................. 5
Trabalhadores ............................................................................................ 6
Direitos do titular dos dados pessoais ............................................................... 7
Conservação dos dados .................................................................................. 8
Transmissão de dados .................................................................................... 8
Segurança .................................................................................................... 9
Violação dos dados pessoais ........................................................................... 9
Alteração à política de privacidade ..................................................................10

2

Política de Privacidade
A presente política de privacidade tem por finalidade comunicar e elucidar o
Utilizador dos procedimentos de recolha, processamento e utilização dos seus
dados pessoais, bem como os direitos que possui, instituídos pela Nazaré Forma Ensino, Formação e Certificação Profissional, Lda., nos termos do Regulamento
(EU) 2016/679 do Parlamento Europeu e Conselho de 27 de abril de 2016,
denominado “RGPD”.

Responsável pelo tratamento de dados
A Nazaré Forma - Ensino, Formação e Certificação Profissional, Lda., pessoa
coletiva número 509 521 584, com sede na Praça Pintor Mário Botas, n.º 7, 2450 284 Nazaré, também à frente designada como Escola Profissional da Nazaré, é a
entidade responsável pela recolha e tratamento dos dados pessoais de alunos, pais,
encarregados de educação e trabalhadores.
Para questões relacionadas com o tratamento dos dados pessoais deverá contactarnos através dos seguintes meios:
Contacto telefónico: 262 182 107
Morada: Praça Pintor Mário Botas, n.º 7, 2450 - 284 Nazaré
E-mail: rgpd@epnazare.eu

Encarregado de proteção de dados
Para esclarecimento de qualquer questão relacionada com a presente Política de
Privacidade, poderá contactar o Encarregado da Proteção de Dados através de carta
enviada ao cuidado do Encarregado de Proteção de Dados para Praça Pintor Mário
Botas, n.º 7, 2450 - 284 Nazaré, ou através do seguinte endereço eletrónico:
rgpd@epnazare.eu
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Em caso de apresentação de reclamação ou pedidos de informação poderá
contactar a Comissão Nacional de Proteção Dados – CNPD, autoridade de controlo
nacional neste âmbito.

Tipo de dados recolhidos e tratados
A Nazaré Forma - Ensino, Formação e Certificação Profissional, Lda. recolhe e trata
os seguintes dados pessoais:
Aluno(a):
Nome completo, sexo, data de nascimento, filiação, número do documento de
identificação civil, nacionalidade, morada de residência, endereço de correio
eletrónico, contacto telefónico, número de utente de saúde, número da segurança
social, número de identificação fiscal, número de identificação bancária (IBAN),
escalão do abono de família, validade do boletim de vacinas, habilitações literárias,
se tem Necessidades de Saúde Especiais, se tem computador e acesso à Internet
em casa, fotografia, assiduidade, sanções disciplinares, classificações e dados
referentes ao desempenho e progresso educativo.
Encarregado(a) de educação:
Nome completo, sexo, data de nascimento, número do documento de identificação
civil, nacionalidade, morada de residência, profissão, situação de emprego,
formação académica, endereço de correio eletrónico e contacto telefónico.
Trabalhadores:
Dados de Identificação e Situação Familiar
Nome completo, data de nascimento, número do documento de identificação civil,
nacionalidade, habilitações literárias, morada de residência, endereço de correio
eletrónico, contacto telefónico, número de utente de saúde, número da segurança
social, número de identificação fiscal, estado civil, retenção do IRS, estado civil,
número de identificação bancária (IBAN), registo criminal, número de dependentes
e outras informações suscetíveis de determinar a atribuição de complementos de
retribuição, taxas de retenção ou outros impostos.
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Atividade Profissional
Horário e local de trabalho, número de identificação interno, data de admissão,
antiguidade, categoria profissional, antiguidade na categoria/nível/escalão salarial,
natureza do contrato, aditamentos ao contrato, retribuição de base, outras
prestações certas, variáveis ou incertas, subsídios, prémios, férias, assiduidade e
absentismo, sanções disciplinares, tempos de trabalho, trabalho suplementar,
licenças, outros elementos relativos à atribuição de complementos de retribuição,
montante ou taxa em relação aos descontos obrigatórios ou facultativos.
Outros dados
Atividade de segurança e saúde no trabalho, eventual grau de incapacidade,
eventual incapacidade temporária ou definitiva resultante de acidente de trabalho
ou de doença profissional, local e formas de pagamento a efetuar pela Nazaré
Forma – Ensino, Formação e Certificação Profissional, Lda.
A recolha dos dados pessoais é feita através de formulários de matrícula, préinscrições no site www.epnazare.eu, registos fotográficos e de vídeo das atividades
letivas, CVs, fichas de atualização de dados dos recursos humanos e demais
formulários específicos.

Finalidades e destinatários dos dados pessoais
Alunos e encarregados de educação:
Os dados pessoais recolhidos destinam-se, consoante os casos, à realização de
ações de promoção, informação e divulgação da Escola Profissional da Nazaré, de
candidaturas pedagógicas e financeiras, de matrículas, à aferição do desempenho e
progresso educativo, à faturação de bens e serviços fornecidos pela escola, ao
cumprimento de obrigações declarativas para a Autoridade Tributária e Segurança
Social, a garantir a cobertura financeira na assistência a alunos sinistrados no
âmbito do seguro escolar, a assegurar o financiamento da formação e dos apoios
sociais a alunos e para a realização de questionários de índole estatística.
A Nazaré Forma - Ensino, Formação e Certificação Profissional, Lda., na qualidade
de escola profissional, tem obrigatoriamente de proceder à recolha, tratamento,
armazenamento e cedência de dados a terceiros ao abrigo do Decreto-Lei nº
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176/2012, de 2 de agosto, do Despacho Normativo nº 6/2018 e de demais
legislações conexas.
No âmbito do cumprimento das suas obrigações legais, os dados pessoais de
alunos, encarregados de educação, pessoal docente e não docente poderão ainda
ser comunicados às entidades reguladoras que superentendem a sua atividade, e a
outras entidades públicas/oficiais, judiciais e fiscais, das quais se incluem as
seguintes:
DGEEC – Direção Geral de Estatísticas da Educação e Ciência;
DGEstE – Direção Geral dos Estabelecimentos Escolares;
POCH | FSE – Programa Operacional Capital Humano – Fundo Social Europeu;
CODEVISION | eSchooling – Programa de informação para gestão escolar;
PRIMAVERA Business Software Solutions, S.A – Programa de faturação;
ACRÉSCIMO, Lda. – Empresa de contabilidade;
OUTROS ESTABELECIMENTOS DE ENSINO (no caso de transferências de escola);
SEGURO ESCOLAR.
Trabalhadores:
Os

dados

recolhidos

destinam-se

ao

desenvolvimento

de

diligências

pré-

contratuais, são necessários à execução do contrato de trabalho em vigor,
fundamentando-se no interesse legítimo da Nazaré Forma – Ensino, Formação e
Certificação Profissional, Lda. enquanto parte neste contrato, no cumprimento de
obrigações legais e interesse específico em matéria de legislação laboral, de
fiscalização laboral, de Segurança Social e de proteção social, para o cumprimento
específico das normas de Segurança e Saúde no Trabalho, para avaliação da
capacidade de trabalho, para transferência de responsabilidades em caso de
acidente de trabalho, para o exercício ou defesa de um direito num processo
judicial ou sempre que os Tribunais atuem no exercício da sua função jurisdicional.
É ainda efetuado tratamento de dados para efeitos de pagamento de salários junto
de instituições bancárias. Poderá ainda ser efetuado tratamento de dados para fins
de financiamento do Fundo Social Europeu, de arquivo de interesse público, de
investigação científica ou histórica ou para fins estatísticos.
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Os dados pessoais dos trabalhadores da Nazaré Forma - Ensino, Formação e
Certificação Profissional, Lda. podem ser comunicados à Autoridade Tributária,
Segurança Social, Companhias Seguros quanto a acidentes de trabalho, o Banco
cujo IBAN foi facultado para processamento de salários. Poderão

ainda

ser

destinatários dos dados, os Tribunais, a ACT – Autoridade para as Condições do
Trabalho (diretamente ou por delegação de competências), a DGERT – DireçãoGeral do Emprego e das Relações de Trabalho, ou quaisquer outros organismos
públicos que legitimamente os requeiram.
Qualquer recolha e tratamento dos dados pessoais de alunos, encarregados de
educação ou trabalhadores que careçam de consentimento, nos termos do RGPD,
são objeto de autorização prévia e expressa em documento autónomo, destinandose a recolha e tratamento estritamente, aos fins indicados, não podendo ir além do
necessário relativamente às finalidades para que são tratados. Relativamente

aos

dados pessoais tratados com fundamento em consentimento, o mesmo poderá ser
retirado a todo o tempo, mediante comunicação escrita nesse sentido, dirigida a
Nazaré

Forma

–

Ensino,

Formação

e

Certificação

Profissional,

Lda.

sem

comprometer a licitude do tratamento efetuado com base no consentimento
previamente dado.

Direitos do titular dos dados pessoais
Nos termos e para os efeitos disposto no RGPD, o utilizador tem os seguintes
direitos:
O titular dos dados pessoais poderá, em qualquer altura, exercer, perante a Nazaré
Forma – Ensino, Formação e Certificação Profissional, Lda., mediante comunicação
escrita para o e-mail rgpd@epanazare.eu ou para a morada da sede da entidade
acima identificada, os seguintes direitos:
a) Direito à limitação do tratamento dos dados;
b) Direito à portabilidade dos dados;
c) Direito ao apagamento dos dados;
d) Direito de acesso do titular dos dados;
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e) Direito de oposição ao tratamento de dados;
f) Direito à retificação dos dados.
A Nazaré Forma – Ensino, Formação e Certificação Profissional, Lda. dará resposta
por escrito ao pedido do titular dos dados pessoais no prazo máximo de um mês a
contar da receção do pedido, salvo em casos de especial complexidade, em que
esse prazo pode ser prorrogado até dois meses.
Se os pedidos apresentados pelo titular dos dados pessoais forem manifestamente
infundados ou excessivos, nomeadamente devido ao seu carácter repetitivo, a
Nazaré Forma – Ensino, Formação e Certificação Profissional, Lda. reserva-se o
direito de cobrar uma taxa tendo em conta os custos administrativos do
fornecimento das informações, ou recusar-se a dar seguimento ao pedido.

Conservação dos dados
Os dados recolhidos pela Nazaré Forma – Ensino, Formação e Certificação
Profissional, Lda. serão conservados pelo período estritamente necessário ao
processo a que respeitam, mantendo-se, para além do seu termo, somente
enquanto não decorra o prazo de prescrição e/ou caducidade de qualquer direito
emergente de contrato e/ou o tempo exigido para qualquer outra disposição legal a
que esta entidade esteja adstrita, nomeadamente POCH, Ministério da Educação ou
outras.
Caso não se verifique nenhuma das circunstâncias anteriores os dados serão
destruídos logo após o términus do processo a que respeitam.

Transmissão de dados
A Nazaré Forma – Ensino, Formação e Certificação Profissional, Lda. não transmitirá
os dados pessoais a que tem acesso a terceiros, exceto se:
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tiver obtido consentimento expresso nesse sentido do titular dos dados;



a transmissão seja efetuada no âmbito do cumprimento de uma obrigação
legal ou para cumprimento de uma ordem judicial, nomeadamente, no caso
de transferência de estabelecimento de ensino, nos termos do D.L.
152/2013, de 4 de novembro;



a comunicação seja levada a cabo para qualquer finalidade legítima prevista
na Lei;



haja lugar à subcontratação de empresas terceiras.

A Nazaré Forma – Ensino, Formação e Certificação Profissional, Lda. poderá
recorrer a terceiros para a prestação de determinados serviços, a nível de
manutenção, apoio técnico ou marketing, podendo estes ter acesso a alguns dos
dados

pessoais,

nomeadamente,

os

dados

necessários

para

os

fins

contratualizados. A Nazaré Forma – Ensino, Formação e Certificação Profissional,
Lda. assegura que as entidades que tenham acesso aos dados são credíveis e
oferecem elevadas garantias de proteção, nunca lhes sendo transmitidos dados
para além do necessário à prestação do serviço contratado.

Segurança
A Nazaré Forma – Ensino, Formação e Certificação Profissional, Lda. garante a
segurança dos dados pessoais disponibilizados através da adoção de diversas
medidas de segurança, de carácter técnico e organizativo, para proteção dos dados
pessoais contra a sua difusão, perda, uso indevido, alteração, tratamento ou acesso
não autorizado bem como, contra qualquer outra forma de tratamento ilícito.

Violação dos dados pessoais
Caso verifique algum incumprimento relativamente à proteção dos seus dados
pessoais, poderá reclamar junto da autoridade nacional de controlo, a Comissão
Nacional de Proteção de Dados (CNPD), presencialmente na Rua de São Bento,
nº148, 3.º, 1220-181 Lisboa, através do telefone 213928400, por fax 213976832
ou por e-mail para geral@cnpd.pt.
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Alteração à política de privacidade
A Nazaré Forma – Ensino, Formação e Certificação Profissional, Lda. reserva-se, a
qualquer momento, no direito de alterar, modificar, aditar ou retificar a presente
Política de Privacidade, sem necessidade de qualquer aviso prévio, sendo essas
alterações publicitadas.
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