Educ./ Prof. __________________
Dever de informação
Eu, Encarregado de Educação do aluno _______________________________________________________,
tomo conhecimento que no âmbito da aplicação no Regulamento Geral de Protecção de Dados, os dados
pessoais recolhidos impõem ao Centro Social Paroquial São João das Lampas, como entidade Responsável pelo
Tratamento, o fornecimento das informações constantes do art. 13.º do respectivo regulamento, as quais se
consideram prestadas pela leitura do presente documento:


Disponibilizamos aqui o contacto do nosso DPO: dpo@cspsaojoaodaslampas.com , que poderá ser
contactado neste enquadramento.



O presente tratamento de dados pessoais destina-se às diligências necessárias à prestação dos serviços
disponibilizados pelo CSPSJL, o que tem como fundamento jurídico o consentimento ou um contrato,
uma obrigação jurídica, a defesa dos interesses vitais ou o interesse público declarado, bem como o
interesse legítimo do Centro Social, sempre no superior interesse e na defesa dos direitos e liberdades
em particular das crianças, previstos no n.º 1 do art. 6.º do RGDP.



Os destinatários dos dados são entidades externas subcontratadas no âmbito da prestação do serviço
do CSPSJL, devidamente fundamentadas, bem como as entidades a que somos obrigados por força de
disposição legal.



Todos os seus dados pessoais serão conservados apenas durante o período legalmente obrigatório,
descritos no regulamento em construção relativo à protecção de dados, sendo que na sua conservação
é garantido o sigilo e a confidencialidade preconizadas pelo RGPD.



Dispõe V. Exa do direito de solicitar ao responsável pelo tratamento acesso aos dados pessoais que lhe
digam respeito, bem como a sua retificação ou o seu apagamento, e a limitação do tratamento no que
disser respeito ao titular dos dados, ou do direito de se opor ao tratamento, bem como do direito à
portabilidade dos dados.



Pode, V. Exa., retirar o consentimento para o presente tratamento, em qualquer altura, sem
comprometer a licitude do tratamento efetuado com base no consentimento propriamente dito.



Caso considere ter sido violado o RGPD poderá apresentar reclamação a uma autoridade de controlo.



Havendo lugar a decisões automatizadas, incluindo a definição de perfis, poderá V. Exa. opor-se às
mesmas, nos termos e para os efeitos do art. 22.º.
Consentimento

Autorizo
/ Não autorizo
o tratamento dos dados pessoais recolhidos, em formato imagem, som ou
vídeo, em contexto interno e nas iniciativas desenvolvidas pelo Centro, para os fins de divulgação institucional.
Assinatura________________________________________________________ Data____/____/_____
Anulação da Autorização sobre o tratamento dos dados pessoais recolhidos, em formato imagem, som ou
vídeo, em contexto interno e nas iniciativas desenvolvidas pelo Centro, para os fins de divulgação institucional.
Assinatura________________________________________________________ Data____/____/_____
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