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REGULAMENTO GERAL DE PROTEÇÃO DE DADOS 

 
 

CONSENTIMENTO 
 

O Agrupamento de Escolas de Airães, Felgueiras reconhece a privacidade dos dados pessoais como um 

direito fundamental da comunidade educativa.  

 

O novo Regulamento Geral de Proteção de Dados (Regulamento EU 2016/679 do Parlamento Europeu e 

do Conselho de 27 de abril de 2016) introduz alterações significativas às regras atuais de Proteção de 

Dados Pessoais.  

 

O Agrupamento de Escolas de Airães, Felgueiras assegura que:  

- O tratamento dos seus dados pessoais é efetuado no âmbito da(s) finalidade(s) para os quais os 

mesmos são recolhidos ou para finalidades compatíveis com o(s) propósito(s) inicial(is);  

- Assume o compromisso de implementar uma cultura de minimização em que apenas recolhe, utiliza e 

conserva os dados pessoais necessários;  

- Não procede à divulgação ou partilha dos seus dados pessoais para fins comerciais ou de publicidade;  

- Somente com o seu consentimento partilha com terceiros os seus dados pessoais, e no estrito 

cumprimento das obrigações legais ou no exercício de funções de interesse público/autoridade pública.  

 

Todos estes dados são processados e armazenados em arquivo existente no Agrupamento de Escolas e 

em suporte informático. 

 

A conservação dos seus dados pessoais é efetuada pelo período necessário e adequado à(s) 

finalidade(s) para as quais foram recolhidos. É possibilitado, a seu pedido por escrito, dirigido ao 

responsável da entidade, o acesso, a retificação, a limitação de tratamento, ou mesmo o apagamento 

dos dados pessoais, bem como o direito a ser esquecido, caso não se justifique a sua manutenção no 

contexto dos serviços prestados.  

 

 

Pode justificar-se o alargamento do período de conservação quando finalidades de arquivo por interesse 

público ou por motivos históricos, científicos ou estatísticos o justifiquem, com o comprometimento de 

adotar as adequadas medidas de segurança para a sua conservação.  
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No âmbito da recolha de dados pessoais, e dos seus direitos, pode contactar o Encarregado de Proteção 

de Dados :  

Esmeralda Melo 

rgpd.dsrn@dgeste.mec.pt 

Telefone: 225 191 900 

Morada: Rua António Carneiro, 98, 4349-003 Porto 

 

A assinatura deste formulário confirma o seu consentimento na recolha e tratamento dos dados 

pessoais fornecidos, assim como a tomada de conhecimento da informação constante neste 

documento.  

Tem o direito de retirar o seu consentimento, opor-se à continuação do tratamento, a todo o tempo, 

dos seus dados pessoais, sem prejuízo da validade do tratamento de dados efetuado até esse 

momento. Os dados serão removidos assim que o consentimento for retirado ou quando deixarem de 

ser necessários para a finalidade pretendida.  

 

 

Assine e date de acordo com o seu caso e de acordo com o seu C.C./B.I.: 

 

Assinatura do/a Encarregado/a de Educação 

_____________________________________, _____/_____/______ 

 

Assinatura do/a aluno(a) quando maior de idade 

_____________________________________, _____/_____/______ 

 

Assinatura do/a professor(a) 

_____________________________________, _____/_____/______ 

 

Assinatura do/a funcionário(a) 

_____________________________________, _____/_____/______ 

 

 

 

 

 

(Reservado aos serviços): 
 
 
 
 
Recebido:_____/_____/______                            Assistente Técnico(a):______________________ 
 


